Protokół Nr z XVII/07
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 października 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Działdowo pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego
Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 10 10 – 1215.

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 13 radnych – 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,

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Wiesława Gierłachowska

- Radca prawny

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciele prasy lokalnej.
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Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Przewodniczący M. Zieliński przypomniał porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo
na 2007 r.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Związku Gmin
Warmińsko – Mazurskich.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin
Warmińsko – Mazurskich.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 706/1 w Kisinach.
12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 153/1 w Niestoi.
13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki
nr 214 z mapy 4 o powierzchni 0,0600 ha obr ęb Uzdowo.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia ich najemcom i dzierżawcom oraz
ustalenie zasad zbycia tych lokali.
15. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie powiadomienia Sekretarza
Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
16. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
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17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie obrad.

Następnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu,
w którym Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego limitu
kilometrów dla Wójta Gminy Działdowo.
Innych wniosków o zmianę w porządku obrad nie było.

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do porządku 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 XVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo
na 2007 r.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Związku Gmin
Warmińsko – Mazurskich.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin
Warmińsko – Mazurskich.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 706/1 w Kisinach.
12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 153/1 w Niestoi.
13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki
nr 214 z mapy 4 o powierzchni 0,0600 ha obr ęb Uzdowo.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia ich najemcom i dzierżawcom oraz
ustalenie zasad zbycia tych lokali.
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15. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie powiadomienia Sekretarza
Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
16. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
17. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie miesięcznego limitu kilometrów
na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Działdowo.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół XVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

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 27 września do 30 października 2007 r. – informacja stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ponadto

Wójt

poinformował,

że

rozpoczęto

inwestycję

p.n.

„Odwodnienie

miejscowości Sławkowo”. Dodał, że koszt wykonania tej inwestycji wyniesie
207.000 zł. Termin jej zakończenia przewiduje się na wiosnę 2008 r.

Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Sołtys E. Walewacz poprosiła o postawienie w miejscowości Wysoka znaku
drogowego: „zwierzęta gospodarskie”.
Sołtys B. Dźwigała powiedziała, że oświetlenie uliczne w Niestoi zostało
zamontowane z niewłaściwej strony wsi.

Sołtys E. Walewacz zapytała, czy jest możliwość zamontowania oświetlenia
ulicznego na drodze Wysoka - Prioma.
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Radna D. Zakrzewska poinformowała, że w wodociągu w Kramarzewie wykryto
bakterie coli. Radna zapytała, co w takiej sytuacji zrobi Gmina.

Sołtys J. Konarzewski zapytał, kiedy odbędzie się zebranie wiejskie w Rudolfowie.
Odpowiadając na pytania Wójt P. Cieśliński powiedział, że oświetlenie uliczne
uzupełniane jest każdego roku. Powiedział, że w przyszłym roku zostaną
uzupełnione miejsca, w których nie ma, a powinno znajdować się oświetlanie z wyjątkiem nowopowstających osiedli.
W sprawie wody w Kramarzewie Wójt poinformował, że jeśli badania Sanepidu
potwierdzą obecność bakterii coli w wodociągu, to na czas doprowadzenia go
do właściwego stanu Gmina zapewni dowóz wody pitnej beczkowozami.
Sołtys A. Rybicki zapytał, kiedy zostanie wykonane przejście dla pieszych
w Myślętach.
Wójt poinformował, że Wojewódzki Zarząd Dróg na chwilę obecną odmówił
wykonania przejścia dla pieszych w Myślętach. Dodał, że zostanie ono zrobione
w momencie budowy chodnika w tej miejscowości.
Radny P. Stańczak zapytał, czy są już ustalenia w sprawie zmiany organizacji ruchu
na drodze wojewódzkiej w miejscowości Uzdowo.
Odpowiadając radnemu Stańczkowi, Wójt poinformował, że zatoka autobusowa
i przejście dla pieszych będą wykonane według wcześniejszych planów.

Sołtys B. Recki zapytał, czy jest możliwość wyrównania drogi Zakrzewo Gnojno.
Wójt powiedział, że poczyni starania, aby stan tej drogi został ulepszony.

Odpowiadając sołtysowi Konarzewskiemu, Wójt P. Cieśliński poinformował,
że zebranie wiejskie w Rudolfowie odbędzie się w poniedziałek – 5 listopada
o godz. 1600.
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Sołtys M. Zielińska z Krasnołąki zapytała, gdzie należy wywozić eternit.
Wójt poinformował, że składowisko eternitu znajduje się w Ostródzie.

Ad. pkt 6
Zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 rok szczegółowo omówiła Skarbnik
B. Antoszewska.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/104/07
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2007 r.

Ad. pkt 7
B. Antoszewska poinformowała, że Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie
złożył wniosek o dotację przedmiotową jako dopłatę do ceny 1m3 ścieków
oczyszczonych wynikających z kosztów eksploatacyjnych, a ceną płaconą przez
dostawców. Według przewidywań na 2008 r. ilość ścieków komunalnych pozostanie
na poziomie bieżącego roku, natomiast wzrośnie koszt energii elektrycznej oraz
koszt utrzymania rozbudowanej oczyszczalni. Zgodnie z art.174 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z budżetu gminy mogą być udzielane
dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane wg stawek
jednostkowych. Wysokość stawek dotacji przedmiotowej ustala organ stanowi ący,
tj. Rada Gminy.
Rad jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/105/07
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego,
określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.

Ad. pkt 8
Wójt Gminy P. Cieśliński poinformował, że Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
jest związkiem międzygminnym, powołanym w 1992 r. przez Rady Gmin położonych
w historycznych granicach Warmii i Mazur - do roku 1998 z województw:
olsztyńskiego, suwalskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego - zrzeszającym 60
gmin. Dodał, że stanowi on forum do wymiany doświadczeń w zakresie
wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin.
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Składka z tytułu przynależności Gminy Działdowo do Związku Gmin wynosić będzie
ok. 4.200 zł rocznie, tj. 0,42 zł od jednego mieszkańca gminy.
Rada jednogłośnie, tj. 13 głosami „za” podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/106/07
w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich

Ad pkt 9
Wójt P. Cieśliński przedstawił cele statutowe Związku Gmin W-M.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/107/07
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Ad. pkt 10
W tym miejscu, tj. o godz. 11 05 radny K. Lipowski opuścił salę obrad. Stan osobowy
Rady wynosi 12 radnych.
Kierownik G. Małachowski poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysoka, przeznaczonej
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na cele rolne. Wartość
rynkowa tej nieruchomości, określona przez biegłego rzeczoznawcę wynosi13.230 zł.
Rad jednogłośnie podjęła, tj. 12 głosami „za”
UCHWAŁĘ Nr XVII/108/07
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej.

Ad. pkt 11
Przedstawiając projekt uchwały G. Małachowski poinformował, że dotyczy ona
budynku po kuźni w miejscowości Kisiny. Według operatu szacunkowego wartość
nieruchomości

wynosi

36.880

zł,

w

tym

wartość

gruntu:

6.040

zł.

Rad jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/109/07
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
zabudowanej oznaczonej nr 706/1 w Kisinach.
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Ad. pkt 12
G. Małachowski poinformował, że do Wójta Gminy Działdowo wpłynął wniosek
o kupno działki

Nr 153/1 o powierzchni 0,0391 ha, obręb Niestoja. Grunt ten

niezbędny jest na poszerzenie nieruchomości przyległej w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej będącej własnością
wnioskodawcy.
G. Małachowski dodał, że sprzedaż odbędzie się bezprzetargowo na podstawie art.
37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami.
Rad jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/110/07
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,
oznaczonej nr 153/1 w Niestoi.

Ad. pkt 13
Przedstawiając projekt uchwały G. Małachowski powiedział, że wykupienie
niniejszej działki jest niezbędne w celu odbudowy rowu i wykonania zbiornika
chłonnego.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/111/07
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 214 z mapy 4 o powierzchni
0,0600 ha obręb Uzdowo.

Ad. pkt 14
G. Małachowski przedstawił zasady przyznawania pierwszeństwa w nabyciu lokali
użytkowych przeznaczonych do zbycia ich najemcom i dzierżawcom oraz ustalanie
zasad zbycia tych lokali.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/112/07
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych
przeznaczonych do zbycia ich najemcom i dzierżawcom oraz ustalenie zasad
zbycia tych lokali.
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Ad. pkt 15 - 16
Przewodniczący Rady M. Zieliński wyjaśnił, że obowiązek przedkładania Radzie
oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika i Sekretarza Gminy wynika z ustawy
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Poinformował Sekretarza i Skarbnika
Gminy, że niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie trzech miesięcy od daty
doręczenia powiadomienia.
Przewodniczący Rady dodał, że w przypadku nie złożenia w terminie oświadczenia
lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia, powoduje z mocy prawa
pozbawienie tej osoby pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin
do złożenia oświadczenia.
Rada jednogłośnie podjęła:
UCHWAŁĘ NR XVII/113/07
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego
oraz
UCHWAŁĘ NR XVII/114/07
w sprawie w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego.

Ad. pkt 17
M. Zieliński poinformował, że miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne, to jest
w granicach administracyjnych Gminy, na samochód osobowy, b ędący własnością
Wójta Gminy P. Cieślińskiego Rada Gminy ustaliła w wymiarze 300 km.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/115/07
w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
dla Wójta Gminy Działdowo.
Ad. pkt 18
W tym punkcie:
T. Majorowska poprosiła o zabezpieczenia zbiornika na wodę w Kisinach oraz
o postawienie lustra na wyjeździe z drogi gminnej, na której ważone są samochody
ciężarowe.
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Odpowiadając radnej Majorowskiej Wójt. P. Cieśliński powiedział, że na okres zimy
basen zostanie zabezpieczony. Dodał, że obecnie trwają prace nad projektem
przebudowy basenu w Kisinach, którą planuje się wykonać wiosną 2008 r.
Nawiązując do wagi usytuowanej na drodze gminnej w Kisinach Wójt poinformował,
że Gmina skierowała pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, w którym wnioskowała
o umożliwienie przejazdu samochodów ważonych przez teren stacji paliw w kierunku
drogi głównej. Jeżeli Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyrazi zgody na wnioskowaną
koncepcję Gmina będzie wnioskować o likwidację wagi.

Przewodniczący Rady zapytał o zasady wypłacania stypendiów szkolnych.
Wójt odpowiedział, że stypendia za okres od września do czerwca zostaną
wypłacone jednorazowo. Kwota, jaka przypada na jedno dziecko (spełniające
wymogi otrzymania stypendium) to 750 zł.
Dodał, że powyższą kwotę należy udokumentować rachunkami lub fakturami, które
należy przedłożyć do 30 listopada br. Wypłata stypendiów nastąpi do dnia
10 grudnia 2007 r.

Przewodniczący zapytał, czy nie da się przedłużyć terminu przedkładania
rachunków i faktur.
Wójt P. Cieśiński odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

Ad. pkt 19
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1215
zamknął XVII sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Anna Baszczewska
/podinspektor/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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