Protokó Nr LI/10
z s e s j i Rady Gminy Dzia dowo
odbytej w dniu 12 sierpnia 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 1000 –1100.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z list obecno ci uczestniczy
13 radnych. Nieobecni: radny Krzysztof Niewidzia a, radna: Maria Sosnowska– lista

obecno ci stanowi za cznik do niniejszego protoko u.
Spoza Rady w sesji udzia wzi li
adys aw Kubi ski:
Pawe Cie li ski

- Wójt Gminy

Jan winiarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Mieczys awa Ska a

- Kierownik Gminnego O rodka Kultury i Sportu

Grzegorz Ma achowski

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

Bogumi a Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie

Danuta Smereczy ska

- Kierownik Referatu O wiaty, Kultury i Zdrowia

Bo ena Zió kowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej

So tysi z terenu gminy oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
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 2 dodatkowych
projektów uchwa :
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- projekt uchwa y w sprawie zmiany uchwa y Nr XXXVI/284/09 Rady Gminy
Dzia dowo z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki
wychowania przedszkolnego prowadzonej w innej formie ni przedszkola publiczne
i oddzia y przedszkolne.
- projekt uchwa y w sprawie zabezpieczenia prawid owego wydatkowania dotacji
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Rada przyj a jednog

nie 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 L Sesji Rady Gminy.
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 wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na
terenie gminy Dzia dowo.
8. Podj cie uchwa y w sprawie zmiany uchwa y Nr XXXVI/284/09 Rady Gminy
Dzia dowo z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki
wychowania przedszkolnego prowadzonej w innej formie ni

przedszkola

publiczne i oddzia y przedszkolne.
9. Podj cie uchwa y w sprawie zabezpieczenia prawid owego wydatkowania
dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
10. Sprawy bie

ce.

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

nie bez odczytania.

Ad. pkt 4
Wójt P. Cie li ski przedstawi informacj 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.
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Wójt poinformowa ,

e w trakcie realizacji jest kilka inwestycji. Przekaza ,

e

dokonano ju odbioru inwestycji, w której gmina by a udzia owcem, mianowicie drogi
powiatowej w Ruszkowie. Ponadto dokonano odbioru technicznego kanalizacji wraz
z oczyszczalni

cieków w Kramarzewie, po czym oficjalny odbiór wraz z otwarciem

sali w Uzdowie nast pi w okolicach wrze nia. Wójt prosi o informacje, je li jakie
tereny pozapada y si
kanalizacj

w wyniku inwestycji. Doda ,

w Rudolfowie. Wójt Gminy poinformowa ,

e zako czono równie
e w latach 2011-2012

planowana jest termomodernizacja kilku wietlic i dwóch szkó , przy dofinansowaniu
inwestycji na poziomie 75%. Doda , e w trakcie budowy s drogi w Pier awkach.
Poinformowa równie ,

e w Gnojnie wi kszo

prac zosta a zako czona, termin

wykonania wyznaczono na koniec listopada. Wójt podkre li .
powstanie pi knie miejsce. Nawi zuj c do spraw bie
w najbli szych dniach, zostan

e w plenerze

cych przekaza tak e,

e

uzupe nione braki w asfalcie. Poinformowa ,

e

og oszono ponowny przetarg na place zabaw, poniewa przeprowadzony wcze niej
zosta uniewa niony.
Ad. pkt 5
So tys Kurek J. Chojnacki zapyta o zatoczk w Kurkach.
Wójt

odpowiedzia ,

e

Zarz d

Dróg

Powiatowych

b dzie

dofinansowywa

to przedsi wzi cie, które powinno najpó niej we wrze niu zosta wykonane.
Radny P. Sta czak zapyta czy termin wykonania sali w Uzdowie nie jest zagro ony.
Wójt odpowiedzia , e firma ma wyznaczony termin wykonania na 31 sierpnia, je li
nie wykonaj prac w terminie ponios konsekwencje. Doda , e wykonawca podpisa
umow

z podwykonawc , lecz firma nie po

y parkietu,

dopóki utrzymuje si

wilgo . Je li zostanie przekroczony termin tylko o 3-4 dni wówczas nie b dzie
problemu. Wyja ni ,

e odbiór sali to jedna rzecz, natomiast oddzielna umowa

dotyczy wyposa enia.
Radny powiedzia , e zaskoczony jest tym, e planowana jest termomodernizacja
wietlicy w Uzdowie.
Wójt nawi zuj c do wypowiedzi radnego poinformowa , e tak nazwano planowane
dzia ania, które obejmuj
centralne

ogrzewanie,

ocieplenie
planowane

cian, stolark
jest

to

w

okienn , izolacj

jednym

projekcie

dachu,
poniewa

do wiadczenie pokaza o, e pojawia y si problemy, wi c jeden wykonawca wygrywa
i wykonuje wszystko.

3

So tys Rudolfowa J. Konarzewski poprosi , aby poinformowa zarz d powiatu, o tym,
aby zrobiono co

w sprawie wyjazdu z Rudolfowa, poniewa

jest to bardzo

niebezpieczne miejsce.
Wójt powiedzia , e by o to ju sygnalizowane,
ogranicza widoczno

cznie z p otem, który dodatkowo

. Doda , e równie niebezpiecznie jest na skrzy owaniu Filice-

Niestoja, gdzie dodatkowo nie s wykaszane pobocza.
Radny D. Frejnik. zapyta o zatoczk w S awkowie.
Wójt odpowiedzia , e zosta a zaplanowana na przysz y rok.
So tys Kramarzewa M. Lewandowska zapyta a czy jest odpowied w sprawie dzia ek,
o które si ubiegaj mieszka cy.
Wójt poinformowa , ze na razie nie, bowiem najpierw realizowane s dzia ki sprzed 2
lat.
Radny J. Gorczyca mówi

ze sk ada

wniosek do wojewódzkiego zarz du

o ograniczenie pr dko ci, jednak adnej odpowiedzi nie otrzyma .
Wójt powiedzia , e pisma s wysy ane, jednak nie ma wp ywu na to, e inne urz dy
nie odpowiadaj w terminie.
So tys S awkowa Z.

wierczewski poruszy

problem kot owni w S awkowie,

podkre laj c konieczno

zabezpieczenia terenu b

rozbiórki budynku.

Wójt poinformowa , e jest osoba ch tna do wykonania rozbiórki, jednak dopiero po
niwach.
So tys Rudolfowa zapyta czy podj to jakie

dzia ania w sprawie spadaj cych

konarów drzew, stwarzaj cych zagro enie.
Wójt odpowiedzia ,

e podj to, jednak wcze niejszy dyrektor ochrony

rodowiska

w ostatnim pi mie zaznaczy , e drzewa nale y leczy i piel gnowa .
So tys zapyta czy mo e wyci
Wójt odpowiedzia ,

suche konary.

e suche konary mo na wyci

, natomiast drzew nie mo na.

Doda , e zapewne trzeba posiada specjalne uprawnienia i samodzielnie nie mo na
usun

konarów. Wyja ni ,

e jest to aleja zabytkowa st d nie pozwalano na

usuni cie drzew, zaznaczy , e bezpiecze stwo sta o si mniej wa ne od walorów
przyrodniczych.
Radny R. ebkowski zapyta czy w tym roku zostanie wykonane odmulenie stawu w
Petrykozach.
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Wójt odpowiedzia , e nie wiadomo jak d ugo potrwaj prace w S kowie, poza tym
brakuje rodków.
Radna D. Zakrzewska zg osi a problem z wod , która jak informuje radna mierdzi
ciekami.
Wójt nawi zuj c do problemu przedstawionego przez radn

poinformowa ,

e

w poniedzia ek wraca do pracy pan kierownik A. Grasz, wi c b dzie mo liwo
zg aszania problemów.
Radna D. Zakrzewska zg osi a potrzeb

wyrównania terenu po dawnej

wietlicy,

gdzie mo na by oby zasia traw .
Wójt Gminy przekaza równie ,

e gmina podpisa a umow

500.000 z z przeznaczeniem na hydroforni

z ANR na kwot

w Ruszkowie. Doda ,

e termin

zako czenia budowy wyznaczono na koniec kwietnia przysz ego roku.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy B. Antoszewska przedstawi a projekt uchwa y w sprawie zmiany
w bud ecie Gminy Dzia dowo na 2010 r., informuj c,

e wprowadzono zmiany

do projektu omawianego na posiedzeniu komisji, w zwi zku z podpisaniem umowy
z Agencj , na podstawie, której dokonano zwi kszenia po stronie dochodów
o 500.000 z z przeznaczeniem na hydroforni

w Ruszkowie. Skarbnik gminy

odczyta a uchwa .
Radni jednog
Uchwa

nie podj li

Nr LI/376/10 w sprawie zmiany w bud ecie Gminy Dzia dowo na 2010 r.

Uchwa a stanowi za cznik nr 4 do niniejszego protoko u.
Ad. pkt 7
Kierownik D. Smereczy ska omawiaj c projekt uchwa y wyja ni a, e wprowadzono
zmiany w regulaminie udzielania pomocy. Doda a,

e pomoc zgodnie z zapisem

w ustawie powinna by zró nicowana, wobec czego zró nicowano próg dochodowy
kwalifikuj cy do otrzymania stypendium. Poinformowa a,

e dotychczas by jeden

próg, jednak analizuj c wnioski i rozbie no ci we wnioskach zró nicowano progi.
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Radni jednog
Uchwa

nie podj li

Nr LI/377/10 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka ych na terenie
gminy Dzia dowo.
Uchwa a stanowi za cznik nr 5 do protoko u.
Ad. pkt 8
Kierownik D. Smereczy ska poinformowa a, e nie b dzie punktu przedszkolnego
w Wysokiej jak wcze niej planowano, m.in. ze wzgl du na to, e sanepid nie wyrazi
zgody na u ytkowanie pomieszcze jak równie na wysoki koszt remontu. Wyja ni a,
e postanowiono przenie

oddzia zerowy w Burkacie do gimnazjum, natomiast

w przedszkolu powstanie drugi oddzia
kierownik w zwi zku z powy szym, nale

grupy przedszkolnej. Jak przekaza a
o dokona zmian w uchwale, zapis „liczba

w punkcie nie mo e przekroczy 20” , zast piono zapisem, informuj cym, e liczba
w grupie nie mo e przekroczy

20. Wyja ni a,

e we wcze niejszej uchwale

obliczono okres przerwy wakacyjnej, w wyniku czego nale

o zmieni

le

zapis

dotycz cy wymiaru urlopu.
Radni jednog
Uchwa

nie podj li
Nr LI/378/10 w sprawie zmiany uchwa y Nr XXXVI/284/09 Rady

Gminy Dzia dowo z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznej
placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w innej formie ni
przedszkola publiczne i oddzia y przedszkolne.
Uchwa a stanowi za cznik nr 6 do protoko u.
Ad. pkt 9
Skarbnik B. Antoszewska odczyta a projekt uchwa y, po czym przyst piono
do g osowania.
Radni jednog
Uchwa

nie podj li
Nr LI/379/10 w sprawie zabezpieczenia prawid owego wydatkowania
dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwa a stanowi za cznik nr 7 do protoko u.

6

Ad. pkt 10
W tym punkcie:
Kierownik D. Smereczy ska przekaza a, e w ramach stypendium mo na zakupi
okulary. Nawi zuj c do kwestii przedszkola poinformowa a, e w pierwszej kolejno ci
przyj te zostan

dzieci, których podania wp yn y jako pierwsze, które najd

ej

oczekuj na przyj cie.
Sekretarz Gminy J. winiarski zaapelowa do so tysów o pomoc w razie problemów
z weryfikacj danych przeprowadzan przez rachmistrzów spisowych.
Przewodnicz cy Rady Gminy Dzia dowo przypomnia radnym o obowi zku z

enia

wiadcze maj tkowych na 2 miesi ce przed up yni ciem kadencji, a wi c przed
12 wrze nia.
Ad pkt 11
Wobec zrealizowania porz dku obrad Przewodnicz cy M. Zieli ski o godz. 1400
zamkn

LI Sesj Rady Gminy.

Protoko owa a:

Przewodniczy :

Marta Patalon

Miros aw Zieli ski

/referent/

/Przewodnicz cy Rady Gminy/

7

