PROTOKÓŁ Nr XI/15

z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 12 radnych, nieobecny radny P.Jabłonowski, Z.Boćko, K.Doliński,
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1110.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:

Jan Korona

-Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Małachowski

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

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Aleksandra Kowalska

- p.o.Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, media lokalne.

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XI Sesji Rady Gminy, powitał
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
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Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad w brzemieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zmiany

w

budżecie

Gminy

Działdowo

na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych
kandydatów na ławników.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 28/22 obręb Księży Dwór.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 130/6 obręb Ruszkowo.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z X Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.

Ad. pkt 4
Wójt Gminy P.Cieśliński przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wykonanych uchwał i wydanych zarządzeń /Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 3 do protokołu/.
Ponadto, Wójt Gminy poinformował, że rozstrzygany jest przetarg na budowę kanalizacji
w Turzy Wielkiej. Jeżeli nie będzie odwołań, 14 lipca zostanie podpisana umowa. Termin
zakończenia inwestycji – 15 grudnia b.r.
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Ad.pkt 5
Nikt nie zabrał głosu.
Ad.pkt 6
Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2015 r.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI/63/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
stałych komisji rady gminy do zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na łaników
zgłoszono następujące osoby: Panią Iwonę Szkotnicką, Panią Krystynę Wasiak oraz Panią
Ewę Lipowską.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są inne propozycje.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Wiceprzewodnicząca E.Lipowska odczytała przesłanie

Stowarzyszenia Krajowej Rady

Sędziów Społecznych dotyczące naboru kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał treść uchwały.
Rada powołała zespół opiniujący w składzie: Pani Iwona Szkotnicka, Pani Krystyna Wasiak,
Pani Ewa Lipowska podejmując jednogłośnie
Uchwałę Nr XI/64/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych
kandydatów na ławników.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.pkt 8
Sekretarz Gminy J.Świniarski poinformował, że projekt uchwały związany jest
z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. W referendum zarządzonym na dzień 6 września
2015 r. postawione zostaną trzy pytania (§2 postanowienia):
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
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Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania
wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
Głosowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym,
od godz. 6.00 do godz. 22.00. Stosownie do art. 6 tejże ustawy głosowanie przeprowadza się
w obwodach głosowania powołanych na podstawie ustawy Kodeks wyborczy, a więc są to
stałe obwody głosowania i odrębne. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy odrębnego obwodu
głosowania, który zwyczajowo mieści się w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. Zasadą
jest, że jeśli dniu głosowania w domu pomocy społecznej przebywa co najmniej 15
pensjonariuszy tworzy się odrębny obwód głosowania. Mamy jedenaście stałych obwodów
głosowania i jeden (nr 12) odrębny.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI/65/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.pkt 9
Kierownik G.Małachowski poinformował, że tak jak co roku otrzymujemy od Wojewody
środki na bieżące prace konserwacyjne na cmentarzu wojennym w Komornikach. W tym roku
jest to kwota 5000 zł. Skutkiem podjęcia uchwały jest podpisanie porozumienia.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI/66/15 w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10.
Kierownik G.Małachowski przekazał, że panie Karpińskie zwróciły się o nieodpłatne
przejęcie drogi przez gminę.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI/67/15 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej,
oznaczonej jako działka nr 28/22 obręb Księży Dwór.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad. pkt 11
Kierownik G.Małachowski poinformował, że przedmiotowa działka położona jest
w Ruszkowie. Jeżeli rada podejmie uchwałę działka może być zbyta w drodze przetargu.
Powierzchnia działki wynosi 26 a. W planie oznaczona jest jako tereny rolne. Wartość
rynkowa działki według operatu szacunkowego wynosi 19 200 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XI/68/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 130/6 obręb Ruszkowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt 12
Sprawy bieżące
Wójt Gminy poinformował, że od najbliższego poniedziałku zostaną zmienione godziny
pracy urzędu, wracamy do poprzedniego systemu. Po półrocznych analizach czasu pracy,
okazuje się, że były pojedyncze przypadki osób, które chciały skorzystać z funkcjonowania
urzędu w późniejszych godzinach. Wiele osób przyjeżdżało rano i czekało. Stwierdziliśmy
przy opinii komisji rady gminy, że przywracamy poprzedni system. Wniosek w sprawie
zmiany godzin padł w ubiegłej kadencji, jednak okazuje się, że mieszkańcy z tego nie
korzystają. W związku z tym, wracamy do normalnego systemu pracy, od godz. 7.30 do
godz.15.30. Państwo sołtysi otrzymali informację do wywieszenia. Zamieścimy tę informację
również w mediach.
Kolejna informacja, dotyczyła modernizacji drogi 544 Działdowo-Iłowo. W piątek
3 lipca nastąpi podpisanie umowy z firmą STRABAG. Następnie firma rozpocznie prace.
Zapewne z tego tytułu wystąpią utrudnienia. Termin realizacji nie został zmieniony mimo
odwołań. Wyznaczony jest na koniec października b.r. Kwota w wyniku przetargu wynosi
16 700 000 zł. Marszałek zabezpieczył brakującą kwotę w budżecie, inwestycja może być
realizowana.
Radny (sołtys Sołectwa Jankowice) K.Chyliński odniósł się do oświetlenia ulicznego.
Wskazał na lampę, która stoi pośród drzew, obrastają ją klony. Lampa nie spełnia swojej roli,
bowiem światło nie pada na ulicę, zatrzymywane jest przez liście. Radny K.Chyliński
poinformował, że rozmawiał z Zarządem Dróg Powiatowych, nie są przekonani czy to na ich
terenie. Poprosił o sprawdzenie, informując, że lampa znajduje się wysokości przepustu, przy
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stawie. Poinformował o konieczności przycięcia gałęzi. Radny K.Chyliński wskazał, na drugą
lampę, która oświetla teren prywatny, prosząc o skierowanie jej na przystanek. Zwrócił się
również, aby należycie wykonywać zadania w zakresie utrzymania cmentarza wojennego
w Komornikach, które zostały przejęte od wojewody, ponieważ coraz więcej jest uwag
dotyczących panującego tam nieporządku.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poinformował, że w ubiegłym roku za sprzątanie
zapłacono tylko 400 zł (brutto). Teren koszono kilkakrotnie. W tym roku, dotychczas tylko
raz sprzątano, natomiast koszono dwa razy. Zapewne jeszcze będzie sprzątane dwa bądź trzy
razy. Nie można codziennie sprzątać tego terenu. Wjeżdżają tam samochodami, została
zniszczona barierka. Kilka lat temu sprzątała ten teren szkoła podstawowa z Klęczkowa
i harcerze. Z uwagi na znajdujące się tam rzeczy (m.in.strzykawki) nie mogą tego robić
dzieci. Sprzątają więc osoby starsze, trzy bądź cztery razy w ciągu roku. Nie można jednak
na każdy sygnał wysyłać ekipy sprzątającej, chyba że środki mają być przeznaczone tylko na
sprzątanie. Ponadto, Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że trzeci rok z kolei malowany
jest pomnik, po czym za kilka tygodni zostaje ponownie popisany.
Radny P.Stańczak zaproponował zakup fotopułaki, której koszt wynosi 1400 zł
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zwracał się kilka lat temu do policji w tej
sprawie. Przedstawił sytuację, kiedy w godzinach wieczornych stało w tym miejscu kilka
samochodów a przejeżdżający patrol tam nie podjechał. Zwrócił uwagę na to, że może
wyjściem byłby monitoring.
Radny P.Stańczak wspomniał, że na jednej z komisji rozmawiano o oznaczeniu chodnika
w Uzdowie jako ciągu pieszo-rowerowego, pytając następnie czy złożono wniosek w tej
sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Kierownik G.Małachowski potwierdził, informując również, że znaki zostały zamówione.
Radny P.Stańczak zapytał, czy rozpatrzono pozytywnie.
Kierownik G.Małachowski potwierdził.
Sołtys M.Augustyniak zapytała, czy naprawdę nie można niczego zrobić z barszczem, który
jest groźną rośliną, rozgałęziającą się od Kurek do Zakrzewa. Jest on tylko przykaszany. Jest
to roślina ekspansywna. Są wakacje, dzieci i młodzież jeżdżą rowerami, a on rośnie przy
samej drodze. Zapytała, czy nie ma możliwości, aby to spryskać np. środkiem randoup.
Rozprzestrzenia się, z roku na rok, jest tego coraz więcej. W wyniku koszenia rozrasta się
jeszcze bardziej. W tej chwili zaczyna kwitnąć.
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Radny K.Chyliński zwrócił uwagę, że do barszczu Sosnowskiego bardzo podobna jest
roślina - arcydzięgiel lekarski, która znajduje się pod ścisłą ochroną, więc warto
zweryfikować. czy to na pewno jest barszcz Sosnowskiego.
Sołtys M.Augustyniak powiedziała, że na pewno jest to barszcz Sosnowskiego.
Radna I.Szkotnicka zwróciła się z prośbą o umieszczenie regulaminu korzystania z palcu
zabaw oraz regulaminu korzystania ze świetlicy oraz o apteczkę na świetlicę. Ponadto,
poinformowała, że Straż Gminna w Działdowie wystosowała wniosek do Komendanta
Powiatowego Policji w sprawie przeprowadzania kontroli prędkości w miejscowości Wysoka,
jednak tej kontroli mieszkańcy nie dostrzegają. Radna I.Szkotnicka przekazała również, że
w dniu 21 czerwca miał miejsce wypadek, kierowca wjechał do rowu, nie dostosował
prędkości.
Radna K.Wasiak powiedziała, że wiosną naprawiano drogę na nowym osiedlu
w Burkacie, natomiast wczoraj otrzymała telefon od pani, która powiedziała, że uszkodziła
dwie opony i raczej to wina drogi. Poprosiła, aby pan kierownik sprawdził stan drogi.
Sołtys M.Waśkowiak poinformował, że przejazd kolejowy został już zamknięty, przez Turzę
Wielką nie przejeżdżamy. Zwrócił uwagę na barierkę, która od strony Skurpia została
wykonana tylko do połowy nasypu. Dalej nie ma mimo, że są 3-4 m w dół . Kiedy będzie
ślisko będą tam „parkować” samochody. Poprosił o zgłoszenie tej sprawy. Zwrócił uwagę
również na to, aby sprawdzić, w jakim stanie pozostawiono teren (nie do końca posprzątano).
Również przy świetlicy w Turzy Wielkiej pozostawiono nieporządek po pracach związanych
z internetem.
Sołtys W.Nadwodny zapytał, kiedy będzie internet.
Sekretarz Gminy J.Świniarski poinformował, że założenie jest takie, że główne linie
światłowodowe i szkielet, które są prowadzone w pasie dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych mają być ukończone do końca 2015 r. Po tym etapie będzie prawdopodobnie
przetarg na tzw. „ostatnią milę”. Firma, która wygra w wyniku przetargu, zapewne będzie się
tym zajmowała.
Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi sołtys M.Augustyniak. Potwierdził, że z barszczem
jest problem. Wielokrotnie walczyliśmy, nie tylko wykaszając, ale również stosując opryski.
Praktycznie co roku stosowane są opryski. Jednego roku bardzo intensywnie nad tym
pracowaliśmy i w dalszym ciągu pozostał. Jedynie tam gdzie są prowadzone prace
mechaniczne, tj. na polach, udało się go wytępić prawie w 100 %. Staramy się zahamować
rozprzestrzenianie się barszczu, ale jest to problem ogólnokrajowy. Na terenie gminy są dwa
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miejsca gdzie występuje bardzo intensywnie, okolice Zakrzewa oraz w Malinowie przed
Szkotówką. Występuje również za Wilamowem w stronę Gołębiewa, Sarnowa, Nidzicy.
Możemy zalecić ostrożność. Walczymy z tym w dalszym ciągu, ale jest to trudna walka,
dopóki nie znajdziemy preparatu. Jedynie połączenie zabiegów agrotechnicznych i oprysków
jest rozwiązaniem. Rośnie przy rowach, wylewiskach, gdzie zabiegów agrotechnicznych nie
ma. Nasiona przenoszone są z wiatrem i możliwość rozsiewania jest na dość dużą przestrzeń.
Sołtys M.Augustyniak przekazała, że w miejscu gdzie kończy się wysypisko są już
pojedyncze małe rośliny. Może udało by się to zlikwidować.
Wójt Gminy poinformował, że będzie budowana nowa kwatera więc zapewne część zostanie
zlikwidowana, ale będziemy sprawdzać.
Kierownik M.Skała odpowiedziała na pytanie radnej I.Szkotnickiej, informując, że kiedy
wcześniej

funkcjonowała świetlica ten regulamin był, jednak wydrukuje go ponownie.

Apteczka została zamówiona.
Wójt Gminy poinformował, że droga w Turzy Wielkiej nie jest jeszcze odebrana. Dodał, że
rozmawiał z panem Grochockim. Również mają zastrzeżenia, co do wykonania nasypów od
strony drogi powiatowej. Prawdopodobnie w najbliższych dniach sprawdzimy i będziemy
monitować wykonawcy.
Sołtys T.Reut zapytał, o kwestię oczyszczenia stawu w Filicach.
Wójt Gminy poinformował, że zadanie zostało zlecone.
Sołtys Sołectwa Rywociny E.Antosiak zapytała, kiedy będą montowane place zabaw.
Kierownik M.Margalski poinformował, że w tym tygodniu firma powinna zaczynać montaż,
jednak nie wie, od której miejscowości rozpoczną.
Radna E.Lipowska wskazała na drogę w Kurkach, która jest w fatalnym stanie po
inwestycji. Zbliżają się żniwa a był już problem w czasie sianokosów. Zwróciła również
uwagę na to, w jakim stanie pozostawiono teren przy świetlicy po pracach związanych
z internetem. Sprawa była zgłaszana już wcześniej.
Kierownik G.Małachowski poinformował, że było to zgłaszane, jednak zostanie ponowione.
Sołtys B.Gocławska zwróciła się z prośbą o skoszenie boiska w Myślętach. Poinformowała,
że skosiła je za własne środki, jednak ono znowu zarasta.
Kierownik M.Skała podkreśliła, że mieszkańcy nie grali w ogóle na tym boisku. Dodała, że
przygotuje zlecenie i zostanie skoszone, jeśli jednak mieszkańcy nie będą grali to nie będzie
koszone.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą o przeznaczenie środków z funduszu
sołeckiego na koszenie jak i konserwację urządzeń na placu zabaw.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił się o uregulowanie sprawy
związanej z nagrodami, wręczanymi mieszkańcom podczas organizowanych zawodów czy
konkurencji. Nagrody nie są zabezpieczone, nie wiadomo gdzie trafiają. Miejscowość
wystawia drużynę i nagroda jest dla całej wsi, a nie dla tych, którzy brali udział. Musi to być
uregulowane.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że nagroda otrzymana w takim turnieju jest własnością sołectwa.
Większe elementy typu telewizor, radiomagnetofon powinny być na świetlicy, jeżeli nie ma
świetlicy jest u sołtysa bądź rady sołeckiej. W zakresie funduszu sołeckiego zostało to
uregulowane.
Przewodniczący Rady Gminy poruszył problem, który wystąpił w Kramarzewie.
Sołtys Sołectwa Kramarzewo Ż.Misiopiecka przedstawiła problemową sytuację związaną
z kosiarką, która znajduje się u byłej radnej.
Sekretarz Gminy poinformował, że w przypadku funduszu sołeckiego zostały wprowadzone
pewne zasady. Wszystkie środki rzeczowe o wartości poniżej 3500 zł muszą być
pokwitowane przez sołtysa. Sołtysi potwierdzają tym samym, że odpowiadają za tę rzecz. Nie
można dopuścić, aby wędrowała bezpańsko. Wszystko jest ewidencjonowane. Sekretarz
Gminy poprosił o zgłaszanie takich sytuacji, jeżeli coś zginie. Na wszystko musi być
dokument.
Kierownik M.Skała powiedziała, że podczas wręczania nagród na Turnieju wsi każda
drużyna podpisuje odbiór nagrody. Tak samo było w przypadku Kramarzewa. Pani radna
pokwitowała odbiór nagrody dla wioski, którą ma u siebie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na to, aby w przypadku wyboru nowego
sołtysa, urzędnik dopilnował, aby przekazać rzeczy nowemu sołtysowi.
Kierownik M.Skała poinformowała, że tam gdzie jest świetlica zakupione rzeczy
przekazywane są na stan świetlicy.
Sołtys M.Waśkowiak poprosił o zmianę w regulaminie Turnieju wsi, aby mogli startować
młodsi, od 16 r. ż. za zgodą rodziców, aby uniknąć takich sytuacji, jakie miały miejsce w tym
roku. Podziękował tym, którzy nie wystawili drużyn z uwagi na to, że nie znaleźli osób
pełnoletnich.
Sołtys B.Gocławska zwróciła uwagę na to, że w drużynie z Turzy Wielkiej był mieszkaniec
Rutkowic, ale tego nie zgłoszono, ponieważ to miała być zabawa.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zaznaczył, że następny Turniej będzie
weryfikowany dokładniej. Jeżeli ktoś będzie oszukiwał będzie dyskwalifikowany. Regulamin
musi obowiązywać.
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Radny K.Chyliński w związku z obecnością radnego powiatu pana J.Korona, zwrócił się
w sprawie wykaszania dróg powiatowych. Poinformował, że wykaszano drogi powiatowe,
jednak dość wąsko, co nie spełnia do końca swojej roli. W kierunku Jankowic, Mosznicy pas
został wykoszony, natomiast mieszkańcy Gąsiorowa zgłaszali, że

w ich kierunku nie

wykaszano. Nie wiem, czy nie zdążyli czy też zostanie to pominięte. Poprosił, aby wykaszać
wszystkie miejscowości i robić to należycie, nie wyróżniając bądź nie robić tego w ogóle.
Sołtys Sołectwa Rywociny E.Antosiak zwróciła uwagę, że w miejscowości Rywociny
występuje taka sama sytuacja. W kierunku Kęczewa, gdzie przebiega granica województw, na
część drogi wychodzą krzaki. Dawno już nie były wycinane. Na drodze od Kurek w stronę
Petrykóz krzaki zostały wycięte natomiast ten odcinek został pominięty.
Radny P.Stańczak podkreślił, że drogi gminne nie są w ogóle wykaszane. Jest
niebezpiecznie i nieładnie.
Wójt Gminy powiedział, że w tym roku nie uda się skosić.
Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do wniosku pani I.Szkotnickiej dotyczącego
bezpieczeństwa na drodze w Wysokiej. Pani radna złożyła wniosek o umiejscowienie radaru.
Namawiał obecnych na sesji do dyskusji z mieszkańcami na temat fotoradarów, informując,
że radni chcą poznać opinię mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy wspomniał również o planowanej zmianie przepisów, które
będą upoważniały tylko Inspekcję Transportu Drogowego do zarządzania fotoradarami
przenośnymi.
Sekretarz Gminy poinformował o projekcie ustawy, na podstawie, której tylko ITD będzie
uprawnione do zarządzania radarami. Straż gminna nie będzie miała tych uprawnień. Zwrócił
uwagę, że dotyczy to wszystkich fotoradarów.
Ad. pkt 13
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 11.10 zamknął XI Sesję Rady Gminy Działdowo.
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Marta Patalon

Mirosław Zieliński
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