Protokół Nr XL/09
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 10 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 13 00 – 1400.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
14 radnych. Nieobecny: radny Karol Lipowski– lista obecności stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
Paweł Cieśliński
Jan Świniarski
Beata Antoszewska
Grzegorz Małachowski

- Rady Powiatu Dziadowskiego
- Wójt
- Sekretarz
- Skarbnik Gminy
- Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej, Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Danuta Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia
Bożena Ziółkowska-Wójcicka
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Katarzyna Trąbińska
- Komendant Straży Gminnej
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
M. Grochowalska - Wiśniewska doradca klienta, reprezentująca Bank Gospodarki
Żywnościowej
Sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników, w tym nowo wybranych
sołtysów: S.Łydzińskiego - Sołtysa Sołectwa Petrykozy, W. Kuskowską- Sołtys
Sołectwa Księży Dwór oraz E. Rzymowską- Sołtys Sołectwa Gnojenko. Następnie na
podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad, po czym przystąpiła do jego realizacji
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt 3
Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
tj. od 20 listopada do 10 grudnia 2009 r. – informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o rozpoczętych, będących w trakcie realizacji oraz
zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Działdowo.
Wójt Gminy oznajmił, że na dzień dzisiejszy realizowane są następujące inwestycje:
droga asfaltowa przy Publicznym Gimnazjum w Burkacie wraz z chodnikiem. Trwają
również prace nad ułożeniem chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, przy kościele
oraz bibliotece. Dodał, że droga powinna zostać wykonana najpóźniej do Świąt
Bożego Narodzenia.
Kolejna inwestycja będąca w trakcie realizacji dotyczy odwodnienia w miejscowości
Pierławki. Obecnie mieszkańcy mają trudności w dojeżdżaniu do swoich posesji.
Wkrótce będą podpisywane umowy na asfaltowanie dróg w Pierławkach. W trakcie
rozstrzygania jest przetarg na remont świetlicy w Gnojnie.
Wójt P.Cieśliński poinformował również, że prace nad budową sali gimnastycznej
w Uzdowie przebiegają w odpowiednim tempie.
Ponadto, oznajmił, że w roku obecnym wykonano wiele inwestycji i trwają już
przygotowania do roku następnego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że z powodu warunków klimatycznych występują trudności
z przejazdem na drogach gruntowych, jednak wnioskowanie o równiarkę nie ma
sensu w obecnych warunkach atmosferycznych. Problem ten występuje w wielu
miejscowościach, m.in. w Filicach, Kisinach, Burkacie.
Wójt poinformował również, że zakończono prace nad modernizacją budynków,
pozostały do wykonania poprawki w Kisinach oraz w Wysokiej.
Wójt Gminy zakomunikował, że kolejne obrady sesji odbędą się 29 grudnia, na
których
między
innymi
zostanie
przedstawione
ogólne
sprawozdanie
z wydatkowanych pieniędzy oraz wykonanych inwestycji. Następna sesja odbędzie
się 4 stycznia celem uchwalenia budżetu na rok 2010, zmieniły się przepisy wobec
tego budżet zostanie uchwalony w myśl wprowadzonych zmian na początku roku
2010.
Wójt Gminy dodał, że kilka prac pozostało jeszcze do dokończenia
m.in. skrzyżowanie w Krasnołące, odwodnienie w Księżym Dworze
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Pani M.Grochowalska Wiśniewska reprezentujaca Bank Gospodarki
Żywnościowej przedstawiła oferty banku dla firm, gospodarstw rolnych oraz
indywidualnych osób. Ponadto poinformowała o opłatach za prowadzenie kont,
pakiecie kredytów, lokatach oraz oprocentowaniach.
Sołtys E. Walewacz zapytała ile wynosi opłata za prowadzenie konta dla osób
prowadzących działalność gospodarczą, pozarolniczą.
Pani M. Grochowalska – Wiśniewska odpowiedziała, że w zależności od tego,
z czego będzie korzystał dany przedsiębiorca opłata wynosi kolejno 12 zł, 29 zł (dla
średniego gospodarstwa) oraz 79 zł (pełen pakiet usług).
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Przewodniczący M. Zieliński zapytał czy otwierane są konta dla stowarzyszeń i ile
wynosi opłata za jego prowadzenie.
Pani M. Grochowalska-Wiśniewska odpowiedziała, że są otwierane konta dla
stowarzyszeń, natomiast opłata za prowadzenie wynosi 12 zł.
Następnie radny Powiatu Działdowskiego W. Kubiński poinformował
o przedsięwzięciach, które zostały włączone do budżetu na 2010 r. W budżecie
zaplanowano środki na przebudowę drogi powiatowej Zakrzewo – Gnojno, do 2012
roku planowane jest zakończenie tej inwestycji. W tym roku przewidziano środki na
budowę rowów odwadniających, nawiezienie żwiru. Zaplanowano również fundusze
na stworzenie projektu ciągu pieszo-rowerowego na trasie Malinowo-Działdowo.
Natomiast na trasie Ruszkowo-Sławkowo, dodatkowo planowany remont drogi do
Lipówki.
Dodał ponadto, że jeśli chodzi o drobne inwestycje Powiat Działdowski dopłaca do
budowy boiska szkolnego w Księżym Dworze.
Radna D. Zakrzewska zapytała, kiedy zostaną zaplanowane prace dotyczące drogi
Kramarzewo-Uzdowo.
Radny powiatu odpowiedział, że istnieje problem z systemem finansowania. Istnieje
szansa, że w przyszłym roku zostanie zaplanowana do realizacji.
Ponadto, radny powiatu W. Kubiński poinformował, że hodowcy chcący
przekwalifikować się z bydła mlecznego na mięsne, mają szansę na dopłatę przy
sprzedaży, wynoszącą ok. 400 zł do sztuki. Dodał, również, że hodowcy powinni
składać indywidualnie wnioski, które następnie zostaną rozpatrzone.
Przewodniczący M. Zieliński przywitał przybyłych gości, przedstawicieli Agencji
Nieruchomości Rolnej - Dyrektora Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnej Z. Zdunka
oraz A. Pawlaka.
Ad. pkt 6
B. Antoszewska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła proponowane zmiany do
budżetu gminy na 2009 r.

Po stronie dochodowej zmiany przestawiają się następująco:
W dziale 756 rozdział 75618 § 0460 zwiększenie o 4.816 zł dochodów z tytułu
wpłynięcia opłaty eksploatacyjnej.
W dziale 801 rozdział 80110 § 0750 zwiększenie o 720 zł z tytułu wpływów za najem
sali gimnastycznej.
W dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększenie o 1.160 zł z przeznaczeniem na
wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego, na podstawie
decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na FB.I.3011-0002-507/09 oraz
zmniejszenie dotacji celowej w dziale 85214 § 2030 o 24.857 zł na podstawie decyzji
Wojewody nr FAB.I.3011-0002-510/09.
Natomiast po stronie wydatków:
Dział 010 rozdział 01010 zmniejszenie na § 6050 na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji
w Uzdowie” o 65.700 zł.
Dział 600 rozdział 60016 zwiększenie na § 4270 na naprawę dróg gminnych
o 18.400 zł.
Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków na § 4270 o 3.300 zł oraz
§ 4300 o 17.500 zł na bieżące utrzymanie budynków gminnych.
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Dział 750 rozdział 75075 zwiększenie na § 4210 o 2.000 zł na bieżące potrzeby.
Dział 751 przesunięcie między paragrafami na zadaniach zleconych o 0,01 zł.
Dział 801 przesunięcia między paragrafami o 3.386 zł na bieżąca działalność szkół.
Dział 852 rozdział 85214 zmniejszenie o 24.857 zł na podstawie decyzji Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego oraz w rozdziale 85219 zwiększenie dotacji celowej o 1.160
zł na podstawie decyzji Wojewody.
Dział 853 przesunięcia środków między paragrafami.
Dział 854 zwiększenie planu na paragrafach o 50 zł na § 4120 oraz o 100 zł na §
4110.
Dział 900 rozdział 90015 zwiększenie na § 4260 o 23.000 zł oraz na § 4270 o 3.500
zł na oświetlenie uliczne.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XL/309/09
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
Ad. pkt 7
W tym punkcie:
Wójt Gminy poinformował o przyczynie zaproszenia gości z Agencji Nieruchomości
Rolnej. Wskazał na duże wsparcie finansowe ze strony Agencji, oceniając
współpracę między Gminą Działdowo a Oddziałem Agencji Nieruchomości Rolnej
w Olsztynie jako wzorcową. Poinformował, że w ciągu ostatnich kilku lat ANR
dofinansowała około 11 inwestycji na kwotę 5 mln zł. Poza tym udzieliła pomocy
w postaci stypendiów dla dzieci, dofinansowała wyposażenie pracowni
komputerowych. Dzięki wsparciu ANR zorganizowano również szkolenia dla
mieszkańców wsi popegerowoskich. W tym roku, dzięki środkom finansowym
pochodzącym z ANR zrealizowano trzy inwestycje, wodociąg w Kramarzewie
i Jankowicach oraz wodociąg i kanalizację w Rudolfowie (niebawem prace zostaną
zakończone).
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy podziękowali przybyłym gościom za
współpracę i wręczyli pamiątkowe statuetki.
Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych A. Graszk oznajmił, że
posiada w sprzedaży pojemniki na śmieci, które zostały zakupione ze względu na
wzrastające zapotrzebowanie. W razie potrzeby zakupiona zostanie kolejna partia.
Poprosił również o przekazanie informacji mieszkańcom poszczególnych wsi.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wsparcie finansowe dla akcji
organizowanej przez Tygodnik Działdowski, informując, że zebrane pieniądze
zostaną przeznaczone na upominki dla dzieci biorących udział w konkursie pt.
„Napisz list do św. Mikołaja”.
Ad. pkt 8
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1400
zamknął XL sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Przewodniczył:
Marta Patalon
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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