Protokół Nr XXXIV/09
z sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 28 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1010-1205.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
13 radnych. Nieobecni: radna B. Lipowska, radny K. Lipowski - lista obecności
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński
- Radny Powiatu Działdowskiego
Sylwester Jackowski
- Radny Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik
Mariusz Margalski
- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
Danuta Smereczyńska
- Inspektor ds. Oświaty
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Jolanta Rogozińska
- pracownik socjalny
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dyrektorzy Szkół, sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciele prasy i telewizji
lokalnej.
Ad.pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt P. Cieśliński wnioskował o ujęcie w porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu obowiązywania Planu Odnowy
Miejscowości Gnojno.
Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad z proponowaną zmianą, po czym
przystąpiła do jego realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/217/08 Rady gminy
Działdowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi
Działdowskiemu pomocy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji projektu
systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na
lata 2009 - 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Gmin członków Ekologicznego związku gmin ,,Działdowszczyzna” na lata 2008 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości,
położonej w Gnojnie na rzecz użytkownika wieczystego.
13. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu obowiązywania
Planu Odnowy Miejscowości Gnojno.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem
wydanych zarządzeń i wykonywanych uchwał Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym, tj. od 17 kwietnia do 28 maja 2009 r.- informacja stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Radny Powiatu W. Kubiński zaapelował o uczestnictwo w konkursie ,,7 Cudów
Świata” . Dodał, że to wielka szansa (jeśli okręg mazurski zostałby wytypowany)
na promocję i pozyskanie środków finansowych pieniądze.
Sołtys E. Walewacz zapytała, jakie są plany dotyczące remizy strażackiej
w Wysokiej?
Wójt Gminy odpowiedział, że w niedługim czasie zostanie ogłoszony przetarg na
modernizację tego budynku. Koniec inwestycji przewiduje się na koniec sierpnia br.
Sołtys M. Lewandowska zapytała, kiedy rozpocznie się budowa wodociągu
w Kramarzewie.
Wójt P. Cieśliński poinformował, że na powyższy cel gmina zaciągnęła pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W czerwcu zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie tej inwestycji.
Budowa wodociągu zostanie zakończona na przełomie września/października br.
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Ad. pkt 6
Po przedstawieniu zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r. przez Skarbnik
B. Antoszewską Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/268/09
w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2009 r.
Ad. pkt 7
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska G. Małachowski wyjaśnił, że zmiana przedmiotowej
uchwały polega na zmianie nazwy inwestycji oraz kwoty przeznaczonej na jej
realizację.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/ 269/09
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/217/08 Rady gminy Działdowo
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu
pomocy finansowej.
Ad. pkt 8
Jolanta Rogozińska – pracownik Socjalny GOPS - poinformowała, że zgłoszony
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie wniosek o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach działania 7.1,
Poddziałania 7.1.1 na realizację projektu pt. „Program aktywizacji społeczno –
zawodowej w Gminie Działdowo” uzyskał pozytywną opinię merytoryczną Rady
Polityki Społecznej. Dodała, że głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu
aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
w Gminie Działdowo. W ramach kontraktów socjalnych wsparciem zostanie objętych
41 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenów wiejskich o niskich
kwalifikacjach zawodowych i wysokim deficytem kluczowych umiejętności
psychospołecznych. Programem Aktywności Lokalnej zostanie objęta grupa 20 osób
– młodzież w wieku 15-25 lat, która ze względu na swoje pochodzenie rodzinne
i terytorialne jest zagrożona wykluczeniem społecznym.
Program realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/ 270/09
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 2013 r.
Ad. pkt 9
Po przedstawieniu Gminnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez
J. Rogozińską , Rada Gminy jednogłośnie tj. 13 głosami ,,za” podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/271/09
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 2013 r.
Ad. pkt 10
Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński przypomniał, że na ostatniej sesji
Sekretarz J. Świniarski wyjaśniał kwestie związane z Funduszem Sołeckim.
Na prośbę sołtysów jeszcze raz Sekretarz przedstawił informacje dot. w/w funduszu.
Ponadto J. Świniarski przedstawił symulację dla poszczególnych miejscowości na
dzień 30 kwietnia 2009 r. - symulacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Sołtys W. Płocharczyk zapytał, czy pieniądze muszą być wykorzystane w jednym
roku, czy też mogą być inwestowane w ciągu kilku lat?
Sekretarz J. Świniarski odpowiedział, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim nie
jest to możliwe. Środki finansowe muszą być wykorzystane w ciągu jednego roku.
Podkreślił, że wydatki i szacunki powinny być realne.
Radny D. Frejnik zapytał o ocenę merytoryczną wniosków.
J. Świniarski poinformował, że oceny wniosków dokonuje Wójt Gminy.
Radny J. Szudrewicz zapytał, czy ważna jest frekwencja na zebraniu sołeckim, na
którym zostaną podjęte decyzje odnośnie wniosku?
Sekretarz J. Świniarski odpowiedział, że należy opierać się na statutach sołectw.
Nadzór nad wnioskiem spoczywa na sołtysach i radach sołeckich, dodał, że wniosek
składa sołtys danego sołectwa.
Radny P. Stańczak zapytał, czy środki z funduszu sołeckiego mogą być łączone
z innymi środkami pochodzącymi z funduszy europejskich?
Sekretarz udzielając odpowiedzi stwierdził, że nie można łączyć żadnych innych
środków z funduszem sołeckim.
Sołtys M. Lewandowska zapytała, dlaczego odrzuceniu podlega cały wniosek
w całości, w którym jedno zadanie będzie nie prawidłowe?
Sekretarz J. Śwniarski wyjaśnił, że wymogi musi spełniać cały wniosek. Ponadto
poinformował, że planowane są szkolenia i spotkania dot. funduszu sołeckiego.
Sołtys E. Walewacz zapytała, czy wnioski będzie można poprawiać?
Sekretarz podpowiedział, że w ciągi 7 dni sołtys składa wniosek do Rady Gminy
o ponowne rozpatrzenie wniosku. Rada Gminy podtrzymuje lub odrzuca wniosek.
Radny J. Szudrewicz zapytał czy dany projekt musi być zakończony w danym roku?
J. Świniarski wyjaśnił, że wszystkie inwestycje w ramach funduszu sołeckiego
muszą być zakończone w danym roku.
Sołtys J. Chojnacki powiedział, sołtysi są za przystąpieniem do funduszu.
Sołtys H. Woźny poprosił, aby Wójt zabrał głos w sprawie funduszu.
Wójt P. Cieśliński podsumował, że gmina chce zaktywizować mieszkańców. Dodał,
że w innych województwach gminy realizują takie programy ( chodź pod innymi
nazwami).
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/272/09
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.
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Ad. pkt 11
Kierownik G. Małachowski wyjaśnił, czego dotyczy Plan Gospodarki Odpadami dla
gmin członków EZG ,,Działdowszczyzna”. Podkreślił, że ustawa przewiduje zmianę
planu co 4 lata. Poprzedni plan obowiązywał od 2004 - 2008 r.
Zmiany zawarte w Planie to m.in.: wycofanie z eksploatacji pojemników KPZ, budowa
stacji przeładunkowej wraz z sortownią.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/273/09
w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin
członków Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna”.
Ad. pkt 12
Rada Gminy podejmując Uchwałę Nr XXXIV/274/09 w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gnojnie na rzecz użytkownika
wieczystego wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 772/2 o wartości 6.434,28 zł.
Ad. pkt 13
Kierownik M. Margalski przedstawił zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Gnojno.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/275/09
w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu obowiązywania
Planu Odnowy Miejscowości Gnojno.
Ad. pkt 14
Wójt P. Cieśliński poinformował o realizowanych inwestycjach na terenie gminy.
Radna D. Zakrzewska poprosiła o rozbiórkę świetlicy w jej miejscowości.
Radny J. Gorczyca zapytał, kiedy rozpocznie się budowa drogi gminnej w m
miejscowości Pierławki.
P. Wójt P. Cieśliński odpowiedział, że zanim rozpocznie się budowa drogi należy
odwodnić teren. Po przygotowaniu dokumentacji na wykonanie tej inwestycji,
rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami.
Ad. pkt 15
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński
o godz. 1205 zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Działdowo.

Protokołowała :
Edyta Dembska
/Referent/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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