PROTOKÓŁ Nr XVI/19
z XVI- Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Działdowo, która odbyła się w dniu
5 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
W Sesji zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni:
K.Chyliński, K.Doliński,
Sesja odbyła się w godzinach 1137 – 1150
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Mirosław Zieliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy

Ad. pkt 1
Przewodnicząca Rady Gminy K.Wasiak dokonała otwarcia XVI– 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 jego realizacji w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2019 r.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XV Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania, tj. 13 głosami „za”.
/protokół z imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/
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Ad. pkt 4
Skarbnik Gminy B.Antoszewska zreferowała projekt uchwały, szczegółowo omawiając
zmiany do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
do projektu uchwały).
Dochody: zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o 4800 zł,
z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 22 000 zł oraz z tytułu odsetek o 6000 zł. Wprowadzenie
środków w kwocie 24.000 zł, pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Olsztynie. Łącznie kwota dochodów została zwiększona o 56 800 zł.
Wydatki: w dziale Transport i łączność zwiększenie o 600 zł na wniosek sołectwa Lipówka.
W dziale Gospodarka mieszkaniowa: zmiany na kwotę 5000 zł,

zmniejszenie planu na

wykupie działki pod drogę w Uzdowie, zwiększenie planu na usługi.
W dziale Administracja Publiczna: przesunięcie środków na zadaniach zleconych.
W dziale Oświata i wychowanie: drobne zmiany na wniosek dyrektorów szkół oraz
zwiększenie na dowożenie uczniów do szkół na kwotę 3000 zł.
W dziale Gospodarka Komunalna: przesunięcie 600 zł na drogi publiczne, na wniosek
sołectwa Lipówka. Zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt
w schroniskach. Zwiększenie planu wydatków o 14.894 zł na oświetlenie uliczne oraz na
pozostałą działalność 300 zł.
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: wprowadzenie środków na realizację
zadania „Poczujmy magię Świąt -Tradycje Bożonarodzeniowe w Gminie Działdowo". Środki
w kwocie 24.000 zł pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, środki
własne w kwocie 6.000 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie
florystyczne, warsztaty artystyczne polegające na tworzeniu ozdób świątecznych, stroików
oraz kartek. Będą również realizowane konkursy.
Na wniosek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych zwiększono przychody i koszty zakładu
(załącznik nr 4).
Przewodnicząca Rady K.Wasiak poprosiła o pytania.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Wójt Gminy M.Zieliński uzupełnił wypowiedź pani Skarbnik. Poinformował, że 30 000 zł
przeznaczone jest na wystawę bożonarodzeniową, która była organizowana corocznie, jednak
za kwotę dużo mniejszą, 2000 zł. W ramach tego zadania zostaną przeszkolone panie
pracujące na świetlicach, dzieci , rodzice. Zaplanowano, że przy każdej świetlicy około 15
osób, a więc łącznie ponad 400 osób. Wystawa odbędzie się na sali gimnastycznej
w Ruszkowie 14 grudnia.
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Wójt Gminy zaprosił wszystkich na organizowaną wystawę. Poinformował również, że
rozmawiał z panem dyrektorem KOWR na temat finansowania dróg wewnętrznych. Złożono
cztery wnioski, na kwotę miliona złotych, na miejscowości Sławkowo, Ruszkowo, Pożary,
Rudolfowo. Przy okazji wywiązała się rozmowa na temat świąt i możliwości dofinansowania
tej wystawy. Złożono wniosek. W ramach zadania odbędzie się pokaz stroików, konkurs
rękodzieła. Dodatkowo koła gospodyń wiejskich, sołectwa, przygotują potrawy. Odbędą się
również występy artystyczne.
Przewodnicząca Rady K.Wasiak ponownie poprosiła o pytania.
Pytań nie było.
Przystąpiono do głosowania.
Rada gminy jednogłośnie tj. 13 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr XVI/132/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2019 r.
/ protokół z imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/
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. 11.50 zamknęła XVI- Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Nazarewicz
/Inspektor/

Przewodniczyła:
Krystyna Wasiak
/Przewodnicząca Rady Gminy/

Przebieg sesji w pełni odzwierciedla nagranie audiowizualne z XVI – Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Działdowo z dnia 5 grudnia 2019 r.
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