PROTOKÓŁ Nr III/14
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni: Paweł Jabłonowski, Krystian Chyliński.
Sesja odbyła się w godzinach 1000- 1120

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działdowie

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu

Katarzyna Trąbińska

-Komendant Straży Gminnej

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury
i Zdrowia

Grzegorz Małachowski

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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, prasa lokalna, mieszkańcy gminy
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Ad. pkt 1
Przewodniczący M.Zieliński dokonał otwarcia III sesji Rady Gminy, powitał uczestników
sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad.pkt 2
Przewodniczący M.Zieliński

wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch

dodatkowych projektów uchwał:
- projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady Gminy
Działdowo,
- projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego
i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie ww. punktów do porządku obrad jako
pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady
Gminy Działdowo oraz pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Działdowo. Następnie kolejno pkt 15. Sprawy bieżące oraz pkt 16. Zamknięcie obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany, przyjmując następnie jednogłośnie
porządek obrad po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w brzmieniu:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

określenia

wysokości

stawek

podatku

od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów
wymiaru podatku leśnego.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady
Gminy Działdowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Działdowo.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 3
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.

Ad. pkt 4-5
Radny P.Stańczak zapytał czy prowadzono rozmowy w sprawie przekształcenia planu
zagospodarowania przestrzennego gminy w odniesieniu do kwestii budowy kurników.
Sołtys B.Jaroszewski zapytał czy rozpatrzono już wniosek dotyczący planowanej
termomodernizacji budynków gminnych.
Sołtys Sołectwa Pierławki W.Płocharczyk zapytał czy będzie remontowana droga
w kierunku Skurpia (dojazd przez tory do wiatraków).
Sołtys Sołectwa Niestoja W.Nadwodny zwrócił się z prośbą o niedokonywanie zmian
w planie, pozostawienie terenów rolnych, z uwagi na planowany wykup gruntów
prawdopodobnie pod wysypisko.

Wójt

Gminy

P.Cieśliński

poinformował

o

wstępnie

przeprowadzonej

rozmowie

z przedstawicielem firmy BDK, zajmującej się opracowywaniem zmian w planie. Wyjaśnił,
że

pracownicy firmy mają rozeznać się jaką drogą postępować w tym zakresie.

Prawdopodobnie w styczniu przystąpimy do zmian planu.
W

odpowiedzi

na

pytanie

dotyczące

rozpatrzenia

wniosku

o

dofinansowanie

termomodernizacji budynków gminnych Wójt P.Cieślinski przekazał, że wniosek został
pozytywnie zaopiniowany. Czekamy na ostateczne podjęcie decyzji. Możliwe, że na ostatniej
sesji będziemy posiadali już informację.
Nawiązując do pytania Sołtysa W.Płocharczyk Wójt Gminy poinformował, że droga
w kierunku Skurpia będzie modernizowana. W styczniu mają być transportowane turbiny
wiatrowe do miejscowości Skurpie. Mamy podpisane porozumienie, że w razie zniszczeń
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firma ponosi koszty. W grudniu powinni ją przebudować, jeśli chcą przewozić turbiny
w miesiącu styczniu.
Wójt Gminy odpowiadając na pytanie sołtysa W.Nadwodnego wspomniał o braku
możliwości przywożenia na teren gminy, powiatu i związku śmieci z innych terenów.
Występują dwa składowiska w Ciechanówku i w Zakrzewie. Inne nie są planowane przez
najbliższe 20 lat. Wszystkie śmieci przewożone są na sortownię, skąd te, których nie można
odzyskać trafiają na wysypisko. Nie są planowane zmiany w planie.
Następnie Wójt P.Cieśliński nawiązał do bieżących spraw. Przekazał, że radni i sołtysi
otrzymali informacje dotyczące akcji zimowej, która zawiera również dane dotyczące firm
obsługujących. Wspomniał o tym, aby wszelkie uwagi zgłaszać do pracowników.
Radny P.Stańczak odwołał się do ostatniej sesji, podczas, której przekazano, że nocą drogi
wojewódzkie nie będą odśnieżane. Zwrócił uwagę na to, że kilka zakładów pracy funkcjonuje
w systemie kilkuzmianowym. W roku ubiegłym dojeżdżający pracownicy mieli problem
z przejazdem.

Poprosił, aby przy okazji prowadzonych rozmów z zarządem dróg

wojewódzkich wspomniano o tej sprawie i umożliwiono mieszkańcom dotarcie do pracy
na trzecią zmianę i powrót z drugiej.
Wójt Gminy odpowiedział, że na pewno będą prowadzone rozmowy z dyrektorem Zarządu
Dróg Wojewódzkich.
Radna E.Lipowska nawiązała do otrzymanej informacji w zakresie odśnieżania, wskazując,
że uwzględniono drogę żwirową Kurki-Kisiny, nie ma natomiast drogi Kurki-Narzym.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to pomyłka, gdyż droga Kurki –Narzym jest drogą ważniejszą.
Sołtys B.Jaroszewski zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi wykonawcom, aby dokładniej
odśnieżali drogi.

Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła proponowane zmiany do budżetu Gminy na 2014 r.
/zgodnie z uzasadnieniem/.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr III/4/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad.pkt 7-9
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński nawiązał w swojej wypowiedzi do pkt 7-9,
dotyczących stawek opłat i podatków. Poinformował, że na posiedzeniach poszczególnych
komisji stałych rady dyskutowano nad podniesieniem stawek podatków i opłat o 5%.
Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tej sprawie.
Radny P.Stańczak

potwierdził, że na posiedzeniach komisji stałych była mowa o 5%

podwyżce, jednak po dłuższych dyskusjach, po rozmowach z mieszkańcami uznano, że jest to
stanowcza podwyżka, zwłaszcza dla emerytów, rencistów. Propozycja jest taka, aby stawki
opłat i podatków podnieść o 4%.
Wójt Gminy poinformował, że 5% propozycja podwyżek, to propozycja zgłoszona przez
niego. Podkreślił, że potrzeba dużo więcej środków, niż środki zakładane przy 5 % podwyżce.
Oprócz inwestycji planowanych w budżecie należy uwzględnić przebudowę drogi 544,
do której trzeba będzie dołożyć środki w wysokości ok. 500 000 zł. Poza tym, dyskutowano
o

zwiększeniu

wymiaru

pracy

do

pełnych

etatów

na

świetlicach

i w bibliotekach. Nie wiemy również jakie pojawią się wnioski ze strony powiatowego
zarządu dróg czy zarządu dróg wojewódzkich w zakresie np. budowy chodników, na co na
dzień dzisiejszy nie ma środków. Przez trzy ostatnie lata nie podnoszono podatków. Gdyby
podnoszono je o 3 % każdego roku, stałoby się to mniej odczuwalne. Podniesienie podatków
o 5 % wydaje się znaczną kwotą, jednak dla gospodarstwa domowego jest to kwota kilku,
kilkunastu złotych (nieprowadzącego działalności gospodarczej czy też dużego gospodarstwa
rolnego). Mieszkańcy wymagają jednak realizacji pewnych planów i założeń.
Wójt Gminy poinformował również jakie znaczenie dla wskaźników ma wysokość wpływu
dochodów do budżetu.
Radny P.Stańczak podkreślił, że rozumie sytuację, jednak różnica podatków może stanowić
zachętę dla przedsiębiorców do podejmowania działalności na terenie gminy, dlatego
powinniśmy mieć niższe podatki niż w mieście.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że nawet po podwyżce będziemy mieli najniższe podatki
w powiecie i okolicach. Od 10 lat mamy najniższe podatki od środków transportowych
i innych, mimo to firm jest tyle ile jest.

Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie nad podwyżką: opłaty
targowej, wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wysokości stawek podatku od
środków transportowych o 5 %, którego wyniki przedstawiają się następująco: 0 głosów „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”, 13 głosów „przeciw”.
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Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podwyżką opłaty targowej,
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wysokości stawek podatku od środków
transportowych o 4 %, którego wyniki przedstawiają się następująco: 13 głosów „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Rada jednogłośnie przyjęła 4 % podwyżkę stawek podatków i opłat, przyjmując tym samym
jednogłośnie:
- Uchwałę Nr III/5/14 w sprawie opłaty targowej
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/
- Uchwałę Nr III/6/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/
- Uchwałę Nr III/7/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/
przy założeniu 4% podwyżki stawek.
Następnie

Przewodniczący

Rady

M.Zieliński

poprosił

Skarbnik

B.Antoszewską

o odczytanie stawek obowiązujących w roku bieżącym oraz stawek ustalonych na rok 2015.
Skarbnik Gminy odczytała stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym oraz uchwalone
przez radę na rok 2015 .

Ad.pkt 10
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przy założeniu 4 % podwyżki, opłata od posiadania psów
pozostaje na dotychczasowym poziomie (tj.10 zł) , z uwagi na konieczność zaokrąglenia jej
wysokości do pełnego złotego.
Nie zgłoszono propozycji zmiany wysokości opłaty od posiadania psów.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
odrzuceniem projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Rada jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały .
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.pkt 11
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotychczas każdego roku przyjmowano stawkę ogłoszoną
przez Główny Urząd Statystyczny, która na rok 2015 wynosi 41,55 zł za 1 ha fiz. lasu.
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Rada jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży
drewna dla celów wymiaru podatku leśnego, przyjmując tym samym stawkę ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniach stałych komisji rady
zaproponowano, aby wynagrodzenie Wójta Gminy pozostało, w takiej samej wysokości, jaką
otrzymywał w ubiegłej kadencji, tj. 11 642, 50 zł /brutto/ w tym, wynagrodzenie zasadnicze
5900 zł, dodatek funkcyjny 1850 zł, dodatek stażowy 1180 zł, dodatek specjalny (35 %) –
2712,50 zł. Przy tej kwocie obowiązuje próg podatkowy - 32 %.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr III/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
ustalając wynagrodzenie Wójta Gminy w kwocie przedstawionej powyżej.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że na poprzedniej sesji zaszło nieporozumienie,
pani wiceprzewodnicząca wstępnie zapisała się do Komisji Rewizyjnej,

co zgodnie ze

statutem nie jest możliwe, wobec czego chciałaby pracować w Komisji Gospodarki, Budżetu
i Finansów, natomiast odwołana z jej składu zostaje radna Dorota Wanda Pawłowska, która
chciałaby należeć do składu Komisji Rewizyjnej.
Jednogłośnie podjęto
Uchwałę Nr III/9/14 w sprawie zmian w składach osobowych Stałych Komisji Rady
Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 14
Przewodniczący Rady Gminy odczytał zapisy Statutu Gminy dotyczące zasad powoływania
Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie ze Statutem Gminy Komisja Rewizyjna liczy 5 osób.

Zgłoszono tylko

4 kandydatury, w związku, z czym zdecydowano o konieczności przełożenia tego punktu na
kolejną sesję.
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Jednogłośnie wycofano z porządku obrad projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo.
Projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 15
Sprawy bieżące
Wójt Gminy P.Cieśliński oraz Przewodniczący Rady Gminy M.Zielinski

złożyli

uczestnikom sesji, ich rodzinom i znajomym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.

Ad pkt 16
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.20
zamknął III Sesję Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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