Protokół Nr XLIII/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 7 stycznia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1200 1310.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
14 radnych. Nieobecni: K.Lipowski, – lista obecności stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji i
Zamówień Publicznych
Katarzyna Trąbińska
- Komendant Straży Gminnej
D. Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
B. Ziółkowska-Wójcicka
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Spo łecznej.
Katarzyna Świątkowska
- Referent ds. Planowania Przestrzennego
W.Wiklińska
- Projektant architekt, członek Okręgowej Izby
Urbanistów w Warszawie.
Wiesława Gierłachowska
- Radca Prawny
Przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2
Wójt Gminy wnioskował, o uwzględnienie w porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały:
-projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 r.
Natomiast Przewodniczący Rady Gminy wnioskował, o zmianę kolejności
omawianych projektów uchwał, a mianowicie jako punkt 7 - podjęcie uchwały
w
sprawie
uchwalenia
zmiany
„Studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo” pow. działdowski woj.
warmińsko-mazurskie. Następnie jako punkt 8- podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzia łdowo.
Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad z proponowanymi zamianami, po czym
przystąpiła do jego realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa
warmińsko-mazurskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku
Gmin „Działdowszczyzna”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzia łdowo” pow.
działdowski woj. warmińsko-mazurskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Działdowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2010 r.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XLII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Nikt nie zabrał głosu.
Ad.pkt 5
Sekretarz Gminy J.Świniarski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla województwa warmińsko- mazurskiego. Poinformował, że
dotyczy on wdrażanego przez gminę projektu „Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna
platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług
publicznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5.- Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że dotychczas na podstawie porozumienia zawartego
między Wójtem Gminy Działdowo a Urzędem Marszałkowskim, gmina zwracała
koszty utrzymania administratora baz danych. Natomiast od 1 stycznia zostały
wprowadzone zmiany w ustawie o finansach publicznych, wobec tego, aby pozostać
w zgodzie z ustawą, należało dokonać zapisu o dokonanywaniu płatności w formie
pomocy finansowej. Istota tkwi w formie finansowania, wcześniej jako zwrot kosztów,
obecnie jako pomoc finansowa.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLIII/319/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
województwa warmińsko-mazurskiego.
Ad. pkt 6
Sekretarz J. Świniarski przedstawił projekt uchwały wynikający ze zmian w Statucie
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, które są następstwem przyjęcia
nowych członków. Zmiany zgodnie z przepisami powinny zostać zatwierdzone przez
należących do nich członków, wobec tego podlegają przyjęciu przez radę gminy.
Ponadto, Wójt Gminy poinformował, że kolejne zmiany związane z powiększaniem
związku nie są planowane. W skład związku wchodzą m.in: Powiat Działdowski,
Powiat Nidzicki, Miasto Lubawa oraz Gmina Grodziczno, obejmuje on 12 gmin, na
terenie, których zamieszkuje ok. 140 tys. mieszkańców. Wójt Gminy podkreślił, że
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powiększanie Związku wiąże się z określonym celem, utworzono, bowiem na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego trzy rejony gospodarki odpadami, wymagana
liczba mieszkańców to 150 tys., a więc dążono do jej uzyskania. Ponadto, na terenie
województwa mogą powstać tylko 4 takie rejony, wobec czego EZG
„Działdowszczyzna” podpisał porozumienie z Ostródzko- Iławskim Związkiem
Ekologicznym, na zasadzie partnerstwa. Każdy związek funkcjonuje samodzielnie
i składa osobno wnioski, jednak razem wspierają się, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Wójt zaznaczył, że większy związek miałby trudności z funkcjonowaniem, więc na
dzień dzisiejszy stanowi go 12 gmin, przy czym większość decyzji podejmowanych
jest zgodnie.
Wójt P.Cieśliński poinformował również, o tym, że pracownicy Najwyższej Izby
Kontroli przeprowadzili kontrolę w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna” ,
która wypadała poprawnie, wskazano kilka zaleceń.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLIII/320/10 w sprawie uchwalenia przyjęcia przyjęcia zmian
Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Ad. pkt 7-8
Wójt Gminy poinformował, że jest to pierwszy etap zmian, jeśli chodzi o plan,
dotyczą one tylko elektrowni wiatrowych wnioskowanych we wcześniejszym terminie,
natomiast studium dotyczy całej Gminy. Na terenie nieruchomości Państwa
Milewskich planowane są 2 wiatraki i po jednym w rejonie Wysokiej oraz Kisin.
Odbywa się to oddzielnym trybem, związanym z deklaracją współfinansowania przez
wnioskodawców zmian w planie. Bardzo istotną rolę odgrywa czas, wobec tego,
należało szybko dokonać zmian w planie. Istnieje jeszcze możliwość pozyskania
środków unijnych na dofinansowanie, więc można kierować działania na budowę
wiatraków. Trwają przygotowania kolejnych 11 obszarów. Na dzień dzisiejszy nie
było żadnych protestów ani odwołać, co do zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Następnie pani projektant architekt W. Wiklińska, poinformowała, że zmiana planu
wynika bezpośrednio ze Studium. Wobec czego wszelkie prace przy planie
miejscowym powinny być zgodne ze Studium. Kiedyś wymagana była tylko zgodność
z kierunkami Studium, obecnie plany miejscowe muszą być bezpośrednio z nim
zgodne. Ponadto, pani projektant wskazała, że konieczne było uaktualnienie
Studium, wynikające m.in. z potrzeby poszerzenia obszarów pod zabudowę
mieszkalną czy też ze względu na planowane wiatraki. Po za tym, powstało wiele
nowych form ochrony przyrody, które wcześniej nie były uwzględniane, m.in. Natura
2000, zmieniły się również obszary chronionego krajobrazu, w związku, z czym
należało dokonać zmian. Pani projektant podkreśliła, że obecnie ma miejsce nacisk
na budowę elektrowni wiatrowych, problematyka wchodzi w teren intensywnie,
choćby ze względu na środki unijne. W Studium jest uwzględniona problematyka
wiatrowa, wskazane są obszary, na których można lokalizować wiatraki i warunki,
jakie powinny zostać spełnione. W Studium została uporządkowana gospodarka
przestrzenią. Poprzednie funkcjonowało 10 lat, więc konieczne było uaktualnienie.
Pani W.Wiklińska podkreśliła, że uchwała odnośnie zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego ma charakter jednotematyczny, albowiem
dotyczy tylko wiatraków. Wstępnie zakłada montowanie po 1 wiatraku, a jeśli będą
warunki czy chęci można uzupełnić 1 albo 2 wiatrakami, jeśli pozwolą na to
szczególne uwarunkowania, a więc odpowiednia odległość, od najbliższej zabudowy
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mieszkaniowej wynosząca, co najmniej 500 m. Nie jest wykluczone, że
oddziaływanie wiatraków będzie mniejsze, jednak przyjmuje się bezpieczną
odległość, ponieważ nie jest jeszcze ono znane. Wymagana jest również minimalna
odległość 800 m od form ochrony przyrody, a więc Natury 2000, obszaru
chronionego krajobrazu, rezerwatów czy użytków ekologicznych. Pani projektant
zaznaczyła, że są to podstawowe wymagania, których należy przestrzegać przy
lokalizowaniu elektrownii wiatrowych. Posiadacze wiatraków, muszą spełniać wiele
warunków, bowiem ochrona środowiska obłożyła wymaganiami bardzo
rygorystycznie. Należy wykonać dokumentację ornitologiczną, a więc w ciągu 5 lat
podlegać będą one obserwacji pod względem oddziaływania na awifaunę, badaniom
głośności i migotania. W ekstremalnych przypadkach może zaistnieć konieczność
rozbiórki, unieruchomienia wiatraków na koszt inwestora.
Pani W.Wiklińska podkreśliła, że względu na to, że jest to nowa inwestycja, trudno
określić, jakie będą oddziaływania.
Wójt Gminy dodał, że strefy wspomniane przez panią projektant są narzucone
odgórnie. W przypadku starania się przez firmy o uzyskanie zezwolenia na budowę,
również konieczne jest przeprowadzenie 12 miesięcznego monitoringu, jeśli chodzi
o ptaki. Z myślą o kolejnych obszarach, został zlecony tzw. screening ornitologiczny
a więc opracowanie, mówiące o gniazdujących ptakach na naszym terenie.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto wykonuje wspomniane badania?.
Pani W. Wiklińska odpowiedziała, że zajmują się tym osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
Radny J. Gorczyca zapytał, czego dotyczy wspomniana odległość 800 m od
obszarów chronionych.
Pani W.Wiklińska odpowiedziała, że jest to odległość od granic obszarów objętych
ochroną, a więc obszaru Natura 2000, granic obszaru chronionego krajobrazu,
rezerwatów czy użytków ekologicznych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na terenie naszej gminy znajdują się również tzw. korytarze
ekologiczne, które nie są jednak obszarami chronionymi. Są nimi jedynie miejsca,
które zostały przepisami prawa nazwane jako park krajobrazowy, park narodowy,
obszar chronionego krajobrazu itp.. Natomiast korytarze, które najczęściej związane
są z dolinami rzek nie należą do obszarów chronionych, jednak ze względu na
zgromadzenie dużej ilości ptactwa czy innych zwierząt zostają wyłączone ze
wspomnianych inwestycji. W przypadku korytarzy ekologicznych wymagana
odległość wynosi mniej niż 800 m.
Pani projektant W. Wiklińska wskazała, że duże obszary są poza strefami,
wyłączonymi z lokalizacji wiatraków. Studium zawiera wykaz stref, do których
przypisuje się pewne działania np. strefa SNW – to strefa szczególna, na której
istnieje zakaz lokalizacji elektrownii wiatrowych, stacji przekaźnikowych itp.
Występują trzy strefy, z których należy zrezygnować, jeżeli chodzi o lokalizację
wiatraków, nie są to obszary prawnie chronione, ale strefy wynikające
z zagospodarowania gminy, są to m.in. tereny bagienne.
Pan Przewodniczący zapytał czy były analizowane kwestie dotyczące lokalizacji
wiatraków.
Wójt Gminy poinformował, że złożonych jest 11 obszarów, nie wszystkie związane
są jednak z wnioskami złożonymi przez właścicieli gruntów. Wnioskodawców było
dużo, niektóre jednak wnioski będą wykluczone, bowiem dotyczą obszarów, które nie
należą do strefy, w której lokalizacja jest możliwa. Mimo złożonych wniosków, jeżeli
okaże się, że są obszary, na których jest możliwe umieszczenie wiatraków, wówczas
firmy w porozumieniu z właścicielami gruntów mogą rozpocząć inwestycję.
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Ze względu na długi czas oczekiwania na opinię, odnośnie wiatraków, jak wcześniej
wspomniano, zlecono działania wyprzedzające, w celu przyspieszania podjęcia
decyzji w przypadku kolejnych obszarów. Koszty związane ze zmianami są bardzo
duże, jednak zostaną nimi obciążeni w dużej mierze wnioskodawcy, inwestorzy.
Pani W. Wiklińska w odpowiedzi na pytanie pana przewodniczącego wyjaśniła, że
odrzucono wnioski, które były w zasięgu zabudowy mieszkaniowej. Zostały przyjęte
wnioski, które odpowiadały wspomnianym wcześniej przepisom.
Wójt dodał, że jeśli chodzi o zmiany w planie, ponad 90% wniosków zostało
uwzględnionych, w wyjątkowych przypadkach zostały odrzucone, bowiem obszar
został poszerzony, nie zawężony.
Wójt Gminy zaznaczył, że Studium wymagało uaktualnienia. Planowana jest
aktualizacja planu dla całej Gminy.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLIII/321/10 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Działdowo” pow. działdowski woj. warmińsko-mazurskie.
oraz
Uchwałę Nr XLIII/322/10 w sprawie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

Ad pkt 9
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na
2010 r.
Główne zmiany dot. m.in. uchwały omówionej wcześniej związanej
z dofinansowaniem wdrażanego projektu „Wrota Warmii i Mazur...”. Poza tym
w związku ze zmianami w planie jak i studium należy zwiększyć kwotę na planowanie
przestrzenne. Wymagało to, przesunięcia środków, które były planowane na
hydrofornię w Ruszkowie. Ponadto kwota 188.678,13 zł, która była przeznaczona dla
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację remontu świetlicy w Kurkach
zostanie zabrana i włączona do budżetu ponieważ, remont będzie realizowany przez
gminę. Zostanie, bowiem złożony wniosek w ramach programu Leader
o dofinansowanie remontu w Kurkach. Ponadto, w ramach małych projektów wniosek
będzie składała również pani Kierownik M.Skała o dofinansowanie remontu budynku
świetlicy w Gąsiorowie oraz turnieju wsi
Wójt odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania:
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLIII/323/10 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2010 r.
Ad pkt 10
W tym punkcie:
Wójt poinformował, że wkrótce zostanie podpisana umowa, dotycząca
budowy kanalizacji w Kramarzewie. Ponadto, w trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg
na remont świetlicy w Gnojnie. Do kwietnia gmina powinna otrzymać pozwolenie na
budowę kanalizacji Kisiny-Kurki, po czym będą przygotowywane dokumenty, aby
w każdej chwili móc złożyć wniosek na dofinansowanie.
Ad. pkt 11
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Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1310
zamknął XLIII Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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