Protokół Nr XXVI/08
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 10 września 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 10 10 – 1200
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni: radna B. Lipowska, radny K. Lipowski, radna
D. Stempka – 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
Andrzej Graszk
- Kierownik gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Bożena Ziółkowska – Wójcicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Polskiego Czerwonego
Krzyża, przedstawiciel 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 trzech dodatkowych
projektów uchwał:
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
- w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/173/08 Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Dziadowskiemu pomocy
finansowej.
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę nieruchomości.
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 XXV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
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6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze
2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom
stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
9. Podjęcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.
10. Podjęcie uchwały uchylenia uchwały nr XXIV/173/08 Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Dziadowskiemu
pomocy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę
nieruchomości.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXV 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 1 sierpnia do 10 września br. – informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Sołtys Rudolfowa zapytał, na jakim etapie są prace związane z budową kanalizacji
w tej miejscowości.
Wójt poinformował, że w październiku Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie
ogłosi przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji w tej miejscowości.
Sołtys M. Lewandowska zapytała, czy planowana jest w najbliższym czasie budowa
wodociągu w Kramarzewie.
Wójt P. Cieśliński odpowiedział, że Gmina nie otrzyma dofinansowania na budowę
samego wodociągu, dlatego też na początku grudnia zostanie złożony wniosek
o dofinansowanie inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków i wodociągu
w Kramarzewie.
Radny Powiatu W. Kubiński poinformował o powstaniu stowarzyszenia
zajmującego się klastrem wołowym oraz o planach do budżetu Powiatu
Działdowskiego na 2009 r. związanych z inwestycjami na terenie gminy Działdowo.
Przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie Janina Zyznowska
wręczyła na ręce Wójta Gminy ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK IV. stopnia nadaną
Gminie Działdowo przez Kapitułę Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że po przerwie przeprowadzi zbiórkę
pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Wyprawka dla żaka”
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Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska poinformowała, że dochody budżetu Gminy Działdowo
na 2008 rok zaplanowano w wysokości 28.195.579 zł. Po zmianach plan wynosił
24.774.594,04 zł.
Ogółem dochody Gminy w I półroczu 2008 r. wpłynęły w wysokości 13.291.252,77 zł.
Na dochody składają się: dochody z podatków i opłat lokalnych - 3.521.168,71 zł,
dochody z majątku gminy - 163.818,10 zł, pozostałe dochody gminy - 194.149,20 zł,
subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.027.256,00 zł, dotacje 3.604.558,04 zł, środki pomocowe - 780.302,72 zł: na zadanie pod nazwą
,,Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Grunwaldzkim’’ 129.988 zł i na
,,Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie” - 650.314,72 zł.
Skarbnik Antoszewska powiedziała, że w porównaniu z I półroczem 2007 r. nastąpił
wzrost dochodów w 2008 r. o 2,59%.
Skarbnik kontynuując informowała, że w budżecie na 2008 r. zaplanowano wydatki
w wysokości 32.232.012 zł, po zmianach wynoszą 27.639.289,04 zł.
Łączne wydatki w pierwszym półroczu br. wyniosły 9.559.911,86 zł, tj. 34,59%
w stosunku do planowanych wydatków.
B. Antoszewska powiedziała, że środki finansowe wydatkowane są zgodnie
z planem. Ogółem wydatkowano 9.559.911,86 zł, w tym wydatki bieżące, na które
składają się: wydatki majątkowe - 80.336,00 zł, wydatki na wynagrodzenia 3.665.683,35 zł, pochodne od wynagrodzeń - 691.691,86 zł, dotacja przedmiotowa 46.000 zł, dotacja podmiotowa - 502.648,00 zł, dotacja na pomoc finansową
i realizację zadań i porozumień - 99.961,84 zł.
Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, oraz nie zaciągnęła kredytu. Nie posiada
zobowiązań wymagalnych.
W pierwszym półroczu dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
996.921,99 zł.
Stan należności na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 7.236.319,19 zł, a zobowiązań
1.038.156,35 zł (w tej kwocie znajdują się zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów – 901.381 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 136.775,35 zł).
B. Antoszewska poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Działdowo za I półrocze br.
uzasadniając, że jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
i przedłożonymi przez Wójta sprawozdaniami.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Działdowo za I półrocze 2008 r.
Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. pkt 7
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie przedstawiła Kierownik
B. Ziółkowska- Wójcicka.
Rada jednogłośnie uchwaliła statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie podejmując
UCHWAŁĘ NR XXVI/192/08
Ad. pkt 8
Inspektor D. Smereczyńska wyjaśniła, jakie warunki winien spełniać uczeń
ubiegający się o stypendium Wójta Gminy. Dodała, że wysokość stypendium
wyniesie ok. 300 zł na jednego ucznia. Będzie ono wypłacane na koniec roku
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szkolnego. Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzyma również dyplom
od Wójta Gminy Działdowo, którego kserokopia załączona zostanie do arkusza ocen
tego ucznia.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXVI/193/08
w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendiów
Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Ad. pkt 9
Proponowane zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r. przedstawiła Skarbik
B. Antoszewska.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXVI/194/08
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.

Ad. pkt 10
Referując projekt uchwały Wójt Gminy P. Cieśliński poinformował, że inwestycję,
którą zamierzano zrealizować w ramach Uchwały nr XXIV/173/08, wykonano w inny
sposób, tj.: materiał do budowy chodnika w Niestoi został zakupiony przez Powiat
Działdowski, natomiast wykonanie chodnika Gmina zleciła Gminnemu Zakładowi
Usług Komunalnych w Uzdowie.
Wójt dodał, że uwagi na to, iż Powiatowi nie udzielono pomocy finansowej na
wykonanie w/w inwestycji należy uchylić Uchwałę Nr XXIV/173/08 z dnia
27 czerwca br.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXVI/195/08
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/173/08 Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Dziadowskiemu
pomocy finansowej.
Ad. pkt 11
Wójt Gminy poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy działki będącej
własnością Spółdzielni Handlowej „Samopomoc” w Działdowie, która położona jest
przy budynku administracyjnym Urzędu, i którą Gmina zamierza wydzierżawić na
okres 10 - ciu lat. Działka przeznaczona zostanie na parking samochodowy dla
pracowników Urzędu. Istniejący przy Urzędzie parking zostanie przeznaczony dla
Interesantów.
P. Cieśliński dodał, że warunki dzierżawy określi umowa.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXVI/196/08
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę nieruchomości.
Ad. pkt 12
W tym punkcie:
Radny Powiatu W. Kubiński zaprosił zebranych na imprezę – pokaz skoków koni
przez przeszkody - która odbędzie się 14 września w Malinowie.
Radny D. Frejnik poprosił o wykoszenie terenu przy zbiornikach wodnych
w Sławkowie.
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Sołtys K. Roman zapytała, co zrobić z tymi, którzy wieszają różnego rodzaju
ogłoszenia na ścianach przystanku autobusowego.
Sołtys J. Konarzewski poprosił o pomoc w uporaniu się z problemem śmieci
przywożonych przez mieszkańców miasta do Rudolfowa. Sołtys podkreślił, że nie jest
w stanie tego dopilnować, gdyż sytuacje takie mają najczęściej miejsce w nocy.
Ad. pkt 13
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1200
zamknął XXVI sesję Rady Gminy.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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