PROTOKÓŁ Nr XIV/19
z XIV- Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Działdowo, która odbyła się w dniu
7 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
W Sesji zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny
K.Chyliński.
Sesja odbyła się w godzinach 935 – 1000
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Mirosław Zieliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Danuta Smereczyńska
Mariola Sobotka

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Promocji
-Zastępca Kierownika Referatu Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Promocji

Ad. pkt 1
Przewodnicząca Rady Gminy K.Wasiak dokonała otwarcia XIV– Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy. Następnie powitała uczestników sesji i na
podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Przewodnicząca Rady poinformowała,

że na drzwiach wejściowych do sali obrad

zamieszczona jest klauzula informacyjna zgodnie z wymogami RODO. Informacja ta również
wyświetlana jest na sali przed rozpoczęciem obrad. Każdy z uczestników sesji ma możliwość
zapoznania się z jej treścią.
Ad.pkt 2
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono, przystępując do realizacji porządku obrad
w proponowanym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2019-2029.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

1

Ad. pkt 3
Protokół z XIII Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania, tj. 14 głosami „za”.
/protokół z imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/
Ad. pkt 4
Skarbnik Gminy B.Antoszewska zreferowała projekt uchwały, informując o uaktualnieniu
kwot dochodów i wydatków. Wyjaśniła, że zaplanowano

dotację celową w wydatkach

bieżących na realizację publicznego transportu zbiorowego na lata 2020, 2021, 2022
Kwota dotacji 72.151,56 zł. Zwołano sesję nadzwyczajną, aby Miasto Działdowo mogło
rozpocząć procedurę przetargową i realizować zadanie.
Wójt

Gminy

M.Zieliński

uzupełnił

wypowiedź

pani

Skarbnik

informując,

że

prawdopodobnie w dniu jutrzejszym Miasto Działdowo ogłosi przetarg i w przypadku
niezwołania

sesji

nadzwyczajnej

gmina

Działdowo

nie

zostałaby

uwzględniona

w komunikacji. Poinformował również o planowanym spotkaniu z panem burmistrzem, na
którym zostaną przeanalizowane wszystkie kursy do Księżego Dworu i Malinowa.
Następnie Wójt Gminy poprosił państwa radnych o pozostanie po sesji w celu przekazania
informacji na temat oświaty. Pokrótce nawiązał do trudnej sytuacji w naszej gminie jak
i w innych gminach w zakresie oświaty.
Radny M.Wiszowaty: nawiązał do kwestii komunikacji, wspominając o prowadzonych
rozmowach na temat jej wprowadzenia.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na pewno wywiąże się z tego do końca kadencji. Następnie
przypomniał o środkach jakie przeznaczono na Kisiny, ciąg pieszo-rowerowy 700 000 zł.
Radny M.Wiszowaty zwrócił uwagę, że jego pytanie dotyczy całej gminy, nie tylko Kisin.
Wójt Gminy podkreślił, że funkcjonująca komunikacja jest za droga. Jest to 7-8 zł za
wozokilometr. Chodzi o objęcie miejscowości, które otaczają pierścieniem miasto Działdowo.
Pomysły są różne, od płatnej komunikacji, po 1 zł, 2 zł, a częściowo pokrywanej przez gminę.
Nie na takiej zasadzie jak miasto, tylko wyłonienie naszej firmy przewozowej, która miałaby
2-3 busy i robiła dwa kursy rano i dwa popołudniu, wtedy te koszty będą dość małe.
Innych pytań nie było.
Przystąpiono do głosowania.
Rada gminy jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XIV/118/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2019-2029.
/ protokół z imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/
2

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.pkt 5
Nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 6
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Rady Gminy K.Wasiak
o godz. 10.00 zamknęła XIV- Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Inspektor/

Przewodniczyła:
Krystyna Wasiak
/Przewodnicząca Rady Gminy/

Przebieg sesji w pełni odzwierciedla nagranie audiowizualne z XIV – Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Działdowo z dnia 7 listopada 2019 r.
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