Protokół Nr III/06

z obrad sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 14 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem pana Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesję rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1230.

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 15 radnych.

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:

Pan Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Pan Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Pani Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Pan Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu GKŚ

Pani Mieczysława Skała

- Kierownik GOKiS

Pani Bożena Ziółkowska – Wójcicka

- Kierownik GOPS

Pani Wiesława Gierłachowska

- Radca Prawny Urzędu

Pan Andrzej Graszk

- Kierownik GZUK w Uzdowie

Pani Bogumiła Stachowiak

- Kierownik GBP w Burkacie

Pan Władysław Kubiński

- Radny Powiatu Dziadowskiego

oraz sołtysi z terenu Gminy Działdowo.

Przebieg sesji

Pkt 1-2
Pan Mirosław Zieliński – Przewodniczący RG powitał uczestników sesji
i na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do obradowania i podejmowania
prawomocnych uchwał.
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Pkt 3
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i jest następujący:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku dziennego.
4. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy Działdowo.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od posiadania psów.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad ustalania i pobierania opłaty
targowej.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na
2006 rok.
12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu
mieszkalnego Nr 57/2 położonego w Uzdowie.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
15. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
16. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu
mieszkalnego.
17. Sprawy bieżące.

Pkt 4
Protokół z obrad II sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania
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Pkt 5
Nie było żadnych wniosków i zapytań.

Pkt 6 – 10
Projekty uchwał w sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego
na 2007 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
- zasad ustalania i pobierania opłaty targowej
przedstawiła pani Beata Antoszewska - Skarbnik Gminy.
Projekty tych uchwał szczegółowo omówiono na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy
w dniach 12 i 13 grudnia br.

Pan Mirosław Zieliński – Przewodniczący RG nawiązując do projektu uchwały
w sprawie zasad ustalania i pobierania opłaty targowej powiedział, że stawki opłaty targowej
wzrosły po to, aby zapobiec nielegalnemu handlowi, jaki ma miejsce w wielu gminnych
miejscowościach. Opłata targowa do tej pory była nieściągalna, ponieważ nie miał kto tego
robić. Postanowiono zatem zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, a na inkasentów
opłaty targowej wyznaczyć sołtysów poszczególnych sołectw, którzy w zamian będą
otrzymywać wynagrodzenie.
Pan Przewodniczący zaproponował, aby inkaso wynosiło nie 20%, jak jest w projekcie
uchwały, a 50% od wpłaconej sumy.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za pięćdziesięcioprocentową stawką inkasa.

Pan Rybicki - Sołtys wsi Myślęta, zapytał, co powinien zrobić sołtys, któremu handlarz
odmówi uiszczenia opłaty targowej.
Pani Gierłachowska – radca prawny Urzędu poinformowała, że w takiej sytuacji należy
ustalić dane personalne handlarza, spisać numery rejestracyjne jego samochodu i dane te
podać do Urzędu Gminy. Kompetentny pracownik poczyni dalsze kroki w tej sprawie. Pani
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mecenas dodała, że opłata targowa jest podatkiem lokalnym, a odmowa jej uiszczenia jest
wykroczeniem w zakresie ustawy korno skarbowej.
Rada jednogłośnie podjęła
- Uchwałę Nr III/10/06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwałę Nr III/11/06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Uchwałę Nr III/12/06
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku
rolnego na 2007 rok;
- Uchwałę Nr III/13/06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów;

Przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” Rada Gminy podjęła
Uchwałę Nr III/14/06
w sprawie zasad ustalania i pobierania opłaty targowej.
Pani skarbnik poinformowała, że na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy radni
przyjęli stawkę podatku leśnego na 2007 rok podaną przez Główny Urząd Statystyczny.
W takiej sytuacji nie ma obowiązku podejmowania uchwały w sprawie określenia stawki
podatku leśnego.

Pkt 11
Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok szczegółowo omówiła pani skarbnik.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr III/15/06
w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2006 rok.

Pkt 12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości przedstawił Kierownik Referatu GKŚ.
Pan Małachowski poinformował, że przedmiotem uchwały jest działka Nr 424 z mapy
3 o pow. 3,3000 ha położona w Ruszkowie, którą gmina przejęła za zaległości podatkowe od
Polskich Kolei Państwowych.
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Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr III/16/06
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Pkt 13
Projekt uchwały omówił Pan Małachowski, który poinformował, że najemca lokalu
złożył wniosek o jego wykup. Rzeczoznawca majątkowy oszacował nieruchomość na kwotę
4 169 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr III/17/06
w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu mieszkalnego Nr 57/2
położonego w Uzdowie.

Pkt 14
Kierownik Referatu GKŚ poinformował, że uchwała dotyczy nieruchomości
gruntowej położonej w Filicach, oznaczonej jako działka Nr 119/1 z mapy 2 o pow. 0,0400
ha.

W przypadku przeprowadzenia dwóch przetargów z wynikiem negatywnym

nieruchomość zostanie zbyta w drodze rokowań. Rzeczoznawca wycenił nieruchomość
na kwotę 2 512 zł. Kosztami aktu notarialnego zostanie obciążony nabywca.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr III/18/06
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

Pkt 15
Omawiając projekt uchwały Pan Grzegorz Małachowski powiedział, że jej
przedmiotem jest nieruchomość gruntowa położona w Szenkowie, oznaczona jako działka
Nr 55 z mapy 1 o pow. 0,2600 ha. Nieruchomość została oszacowana przez rzeczoznawcę
majątkowego na kwotę 5 380 zł.
Rada jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr III/19/06
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.
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Pkt 16
Projekt uchwały omówił Pan Małachowski, który poinformował, że wniosek o wykup
lokalu mieszkalnego Nr 22/1 o pow. 79,84 m2 , położonego w Szenkowie wraz
z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem wynoszącym 0,6288736 we współwłasności
działki Nr 101/2 z mapy 2 o pow. 0,1436 ha złożył jego najemca. Rzeczoznawca majątkowy
oszacował ten lokal na kwotę 29 720 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr III/20 /06
w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu mieszkalnego.

Pkt 17
W tym punkcie:
Pani Mieczysława Skała – Kierownik GOKiS odczytała list Pani Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Burkacie skierowany do Wójta Gminy, w którym zawarte były podziękowania
za pomoc finansową w organizacji wyjazdu na Turniej Eliminacyjny do III Halowych
Mistrzostw Polski w Piłce nożnej organizowany przez Wydział piłkarstwa Kobiecego
Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym udział wzięła – po raz pierwszy – drużyna
dziewcząt z Publicznego Gimnazjum w Burkacie.

Pan Władysław Kubiński – radny RP Działdowo poinformował o planowanych
inwestycjach, ujętych w budżecie powiatu na 2007 rok.

Pan Rybicki - sołtys wsi Myślęta zapytał, kiedy w Myśletach zostaną wykonane przejście
dla pieszych i chodnik. Pan sołtys zwrócił się także z prośbą do Kierownika Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych – Pana Graszka o postawienie we wsi pojemników na papier
i szkło.

Pan Konarzewski - sołtys z Rudolfowa zwrócił się z prośbą o podjęcie działań
zmierzających do odznaczenia białym pasem pobocza od drogi na drodze wojewódzkiej.
Uważa, że droga ta jest bardzo niebezpieczna, często jednak uczęszczana przez mieszkańców
Rudolfowa.

Pani sołtys z Petrykóz zapytała, kiedy zostanie wykonane odwodnienie na drodze
powiatowej i zakończona budowa chodnika w Petrykozach.
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Pan Paweł Cieśliński - Wójt odpowiadając na pytania powiedział, że droga przebiegająca
przez Myślęta jest drogą wojewódzką. Wyjaśnił, że podjął już pierwsze kroki w sprawie
inwestycji na drogach wojewódzkich, które będą realizowane wspólnie z gminą Działdowo
i polegają na wykonaniu zatoki autobusowej w Uzdowie, jednostronnego chodnika
w Myślętach i przejścia dla pieszych oraz na wykonaniu chodnika w Burkacie. Pan Wójt
powiedział, że więcej informacji będzie mógł udzielić po 22 grudnia br. ponieważ wtedy
będzie już po spotkaniu z władzami województwa, które będzie dotyczyło w/w spraw.
Pan Wójt przyznał, że droga wojewódzka Działdowo – Lidzbark, którą poruszają się
mieszkańcy Rudolfowa jest bardzo niebezpieczna. Dodał, że postara się rozwiązać ten
problem poprzez budowę chodnika, albo utwardzenie drogi polnej do Rudlofowa.
Odpowiadając Pani Filip pan Wójt powiedział, że w 2007 roku zaplanowana jest budowa
nawierzchni na drodze powiatowej w Petrykozach. Wówczas zostaną dokończone rozpoczęte
wcześniej prace.

Pani Pałuba zapytała pana Kubińskiego, kiedy zostanie wykonany chodnik przy drodze
powiatowej Działdowo - Księży Dwór.
Pan Kubiński poinformował, że inwestycja ta zaplanowana jest w budżecie powiatu
na 2007 rok.
Pan Mirosław Zieliński złożył wszystkim uczestnikom obrad życzenia z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
Pan Wójt również złożył życzenia świąteczne w imieniu swoim i pracowników Urzędu.

Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy zamknął IV sesję
Rady Gminy Działdowo.

PROTOKOŁOWAŁA

PRZEWODNICZĄCY

Anna Baszczewska

RADY GMINY DZIAŁDOWO
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Mirosław Zieliński
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