Protokół Nr XXIII/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 29 maja 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1010 – 1240
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni: radna M. Sosnowska– lista obecności stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Beata Antoszewska

- Skarbnik

Grzegorz Małachowski

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

Danuta Smereczyńska

- Inspektor ds. Oświaty

Bożena Ziółkowska – Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad dodatkowych projektów
uchwał w sprawie:
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- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Działdowo;
- wspólnej z Województwem Warmińsko-Mazurskim realizacji zadania;
- wspólnej z Powiatem Działdowskim, realizacji zadania.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad z proponowaną zmianą, po czym
przystąpiła do jego realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej za 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania
miesięcznych

stawek

wynagrodzenia

zasadniczego

dla

pracowników

zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/07 z dnia
30 października 2007r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/07 w sprawie ustalenia
planu

sieci

oraz

granic

obwodów

publicznych

szkół

podstawowych

prowadzonych przez Gminę Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 27/12obręb
Burkat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Działdowo nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu
Agencji Nieruchomości Rolnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenia lokali na
działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej z Województwem WarmińskoMazurskim realizacji zadania
18. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej z Powiatem Działdowskim, realizacji
zadania
19. Podjęcie

uchwały

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Wójta

Gminy

Działdowo.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
tj. od 18 kwietnia do 29 maja br. – informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
- nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt 6
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej za 2007 r.
przedstawiła Kierownik Ośrodka Bożena Ziółkowska – Wójcicka - sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Kierownik Ziółkowska - Wójcicka poinformowała o utworzeniu Klubu
Integracji

Społecznej,

który

jest

i

którego

celem

jest

realizacja

działań

umożliwiających osobie odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej, a także pełnienia przez nią określonych ról
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społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Prowadzona w Klubie
reintegracja społeczna i zawodowa ma zmniejszać negatywne skutki występujących
dysfunkcji poprzez takie usługi, jak: kształcenie umiejętności pozwalających
na pełnienie ról społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych.
Kierownik GOPS porosiła sołtysów i radnych, aby rozpowszechnili informację
związaną z funkcjonowanie KIS-u w społeczności lokalnej.
Wójt Gminy dodał, że GOPS wydaje kilka tysięcy decyzji i rozdysponowuje ponad
6. 000 000 zł rocznie. Podziękował B. Ziółkowskiej - Wójcickiej i pracownikom GOPS
za wysiłek, jaki wkładają w pracę i funkcjonowanie Ośrodka.
Ad. pkt 7
Po przedstawieniu projektu uchwały przez Kierownik GOPS Rada ustaliła najniższe
wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Działdowie, w pierwszej kategorii zaszeregowania, w kwocie
600 zł oraz wartość jednego punktu w wysokości 7,50 zł podejmując jednogłośnie
podjęła
UCHWAŁĘ NR XXIII/ 159/08
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych
dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie.
Ad. pkt 8
Po szczegółowym omówieniu proponowanych zmian do budżetu przez Wójta
P. Cieślińskiego, Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXIII/ 160/08
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
Ad. pkt 9
Wójt Gminy poinformował, że Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie złożył
wniosek o dotację przedmiotową jako dopłatę do wywozu nieczystości stałych
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zgromadzonych

w

pojemnikach.

Od

stycznia

2008

r.

stosowana

stawka

za 1 pojemnik wynosiła 8,50 zł. Rzeczywisty koszt wynosi 16,78 zł. Stawka ustalona
Zarządzeniem Nr 35/08 Wójta Gminy w maju br. została ustalona w wysokości 12 zł.
Powstałe różnice spowodowały, że przychody nie pokryją kosztów tej działalności.
Wobec powyższego zakład zwrócił się o dotację przedmiotową.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXIII/ 161/08
dokonując zmian w Uchwale Nr XVIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania
zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
Ad. pkt 10
Inspektor ds. Oświaty D. Smereczyńska powiedziała, że zgodnie z podjęta uchwałą
dotyczącą reorganizacji Szkoły Podstawowej w Grzybinach zmienił się Obwód Szkoły
Podstawowej

w Uzdowie,

który

obejmuje

miejscowości:

Uzdowo,

Myślęta,

Kramarzewo, Sękowo, Grzybiny.
Rada podejmując jednogłośnie Uchwałę Nr XXIII/162/08 dokonała zmian w uchwale
Nr XII/76/07 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
Ad. pkt 11
W tym miejscu, tj. o godz. 1120 (po przerwie) stan osobowy Rady wynosi 9. Salę
obrad opuścili: radny D. Frejnik, radna B. Lipowska, radny K. Lipowski, radna
D. Stempka.
Rada podejmując jednogłośnie, tj, 9 głosami „za”, UCHWAŁĘ NR XXIII/163/08
wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej
w Uzdowie.
Ad. pkt 12
Kierownik Referatu GKŚ – G. Małachowski poinformował, że przedmiotowa
nieruchomość przeznaczona zostanie na drogę dojazdową.
Rada jednogłośnie pojęła
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UCHWAŁĘ NR XXIII/164/08
uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 27/12obręb Burkat.
Ad. pkt 13
Rada, po przedstawieniu projektu uchwały przez G. Małachowskiego, jednogłośnie
wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Działdowo nieruchomości
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych podejmując
UCHWAŁĘ NR XXIII/165/08
Ad. pkt 14
Kierownik G. Małachowski powiedział, że lokale będące przedmiotem użyczenia
wykorzystywane będą pod działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Działdowie. Warunki oddania do bezpłatnego używania i pobierania pożytków
określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Działdowo a Kierownikiem
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXIII/166/08
w sprawie oddania do bezpłatnego użyczenia lokali na działalność Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie.
Ad. pkt 15
Rada podejmując jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XXIII/167/08
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo,
zatwierdziła taryfę opłat za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych
odbiorców korzystających z wody na terenie gminy Działdowo w miejscowościach:
Pierławki, Wysoka, Prusinowo, Księży Dwór, Komorniki w wysokości 2,09 zł/m3,
w

miejscowości

Grzybiny

w wysokości

2,50

zł/m3,

opłatę

abonamentową

w wysokości 1,07 zł /brutto/ miesięcznie.
Taryfa opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych z miejscowości
Księży Dwór do oczyszczalni w miejscowości Działdowo została zatwierdzona
w wysokości 4,45 zł/m3.
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Ad. pkt 16
G. Małachowski poinformował, że zmiany Studium dokonane zostaną w zakresie
zmiany przeznaczenia terenów w granicach administracyjnych gminy i aktualizacji
ustaleń tekstu Studium uwzględniającej obowiązujące akty prawne. Zapis Zmiany
Studium obejmować będzie: część tekstową – Kierunki Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy, oraz część graficzną – plansza Kierunki Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIII/168/08
w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo.
Ad. pkt 17
Referując projekt uchwały Kierownik Ref. GKŚ poinformował, że Gmina Działdowo
wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zamierza wspólnie zrealizować
zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowościach Uzdowo i Myślęta.
Gmina Działdowo poniesie koszty w wysokości 60.000 zł związane z kosztami
robocizny, zakupu i dostarczenia kruszywa natomiast Województwo Warmińsko –
Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) za tę samą kwotę, tj. 60.000 zł
zakupi materiały do wykonania remontu chodnika .
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIII/169/08
w sprawie wspólnej z Województwem Warmińsko-Mazurskim realizacji zadania.
Ad. pkt 18
G. Małachowski wyjaśnił, że wspólna realizacja zadania Gminy Działdowo
z Powiatem Działdowskim polegać będzie na dokończeniu budowy chodnika
w miejscowości Niestoja.
Gmina Działdowo poniesie koszty związane z ułożeniem chodników tj. zakupi
materiały pomocnicze oraz poniesie koszty transportu i rozładunku materiałów.
Przybliżony koszt wyniesie 26.000 zł
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Powiat Działdowski zakupi materiały do wykonania chodników. Poniesie koszty
transportu zakupionych materiałów oraz zapewni nadzór techniczny. Przybliżony
koszt wyniesie 26.000zł.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIII/170/08
uchwały w sprawie wspólnej z Powiatem Działdowskim, realizacji zadania.
Ad. pkt 19
W tym miejscu, tj. o godz. 1145 na salę obrad przybyli radni: B. Lipowska
i K. Lipowski. Obecnie stan osobowy Rady wynosi 11.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który Rada Gminy wypracowała
na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych, po czym Rada jednogłośnie, tj. 11 głosami
„za” podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIII/171/08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
Ad. pkt 20
W tym punkcie:
Radna M. Pałuba poruszyła problem częstych awarii pomp w przepompowni
w Księżym Dworze.
Kierownik G. Małachowski wymienił przyczyny awarii w przepompowni ścieków
w Księżym Dworze. Najważniejszą z nich jest zła eksploatacja kanalizacji przez
mieszkańców tej miejscowości.
Ponadto poinformował, że wystosowano już pismo do Agencji Nieruchomości
Rolnych w powyżej sprawie. Wyraził nadzieję, że w niedługim czasie dojdzie
do spotkania z projektantem, mającego na celu przeprojektowanie tych pomp
na większe.
Wójt P. Cieśliński podziękował Radzie Gminy za podwyżkę wynagrodzenia oraz
zaprosił wszystkich na Wojewódzki Turniej Samorządowy, który odbędzie się
15 czerwca br. w Iłowie.

-8-

Ad. pkt 21
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1140
zamknął XXIII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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