Protokół Nr XXXV/09

z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 26 czerwca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo pod
przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
10

05

Sesja trwała w godzinach 10 – 11 .

Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 14 radnych.
Nieobecna: Radna M. Sosnowska – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Władysław Kubiński

- Rady Powiatu Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt

Jan Świniarski

- Sekretarz

Wioleta Markowska

- Zastępca Skarbnika Gminy

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Grzegorz Małachowski

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

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Henryk Futerski

- Starszy Strażnik Straży Gminnej

Piotr Pawłowski

- Aplikant Straży Gminnej

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Dyrektorzy szkół, sołtysi z terenu gminy oraz przedstawiciel prasy lokalnej .

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.

Ad. pkt 2
Rada przystąpiła do realizacji porządku w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/217/08 Rady Gminy Działdowo z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Dzia łdowskiemu pomocy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia obelisku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000 w części
dotyczącej zmiany granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOOS) Natura 2000 PLH
280014 „ Ostoja Welska”.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.

Ad. pkt 4
Wójt Gminy P. Cieśliński złożył informację ze swojej działalności z uwzględnieniem wydanych
zarządzeń i wykonanych uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 maja
do 26 czerwca 2009 r. – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto poinformował o oddanych do użytku trzech budynkach po wykonanej termomodernizacji oraz
o zakupie nowej równiaki.
Wójt P. Cieśliński dodał, że rozstrzygnięty został przetarg na remont remizy strażackiej w Wysokiej.
Do końca sierpnia br. planowane jest zakończenie tej inwestycji.

Ad. pkt 5
W tym punkcie:
Wójt Gminy przedstawił pracowników Straży Gminnej w Działdowie.

Sołtys J. Konarzewski zapytał, kiedy rozpoczęte zostaną prace związane z budową wodociągu
w Rudolfowie.
Wójt odpowiedział, że gmina nie otrzymała jeszcze wiadomości o rozstrzygnięciu przetargu na
wykonanie tej inwestycji.

Wójt P. Cieśliński poinformował o utworzeniu dwóch oddziałów przedszkolnych na terenie gminy:
w Burkacie i w Wysokiej, które będą funkcjonowały przez okres dwóch lat. W tym okresie
w miejscowości Burkat pobudowane zostanie przedszkole.

Radny P. Stańczak zapytał, jaki jest koszt utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim?
Wójt odpowiedział, że koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi ok. 8000 zł rocznie.
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Ad. pkt 6
Propozycje zmian w budżecie przedstawił Wójt Gminy.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXV/276/09
w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.

Ad. pkt 7
Kierownik Referatu GKŚ. G. Małachowski poinformował, że zmiana w przedmiotowym projekcie
uchwały dotyczy kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr
1290 N Płośnica-Prioma-Wysoka”.
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXV/277/09
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
G. Małachowski wyjaśnił, że Społeczny Komitet Budowy Obelisku wystąpił z inicjatywą upamiętnienia
poległych żołnierzy w bitwie o Uzdowo w 1914 roku.
Obelisk kamienny o wymiarach 1,70 m x 1.00 m x 0,80 m posadowiony zostanie na dzia łce nr 390/4
o powierzchni 0,8302 ha położonej w miejscowości Uzdowo będącej własnością Gminy Działdowo.
Do obelisku będzie przymocowana tablica granitowa, na której zostanie wyryty napis w trzech
językach (polskim, niemieckim i rosyjskim) o treści:
„Żołnierzom, poległym w bitwie o Uzdowo 26 sierpnia 1914 roku. Spo łeczność Uzdowa „
Rada jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXV/278/09
w sprawie wzniesienia obelisku.

Ad. pkt 9
Przedstawiając projekt uchwały Kierownik Małachowski informował, że w dniu 22 maja 2009 r.
wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
informujące o opracowaniu projektu nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
zweryfikowanych przez wojewódzkie zespoły specjalistyczne. W ww. piśmie Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska zaznaczył, iż ewentualne uwagi do proponowanych specjalnych obszarów
ochrony siedlisk Natura 2000 winny by ć zgłoszone do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Przepis art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stanowi, iż projekt listy
obszarów Natura 2000, opracowany zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej przez Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin.
Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Welska” jest obszarem zatwierdzonym decyzj ą
Komisji Europejskiej, usytuowanym do tej pory poza terenem gminy Dzia łdowo. Proponowane nowe
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granice tego obszaru przebiegają częściowo przez teren gminy Działdowo, zlokalizowane są
w obrębie ewidencyjnym Grzybiny i obejmuj ą przede wszystkim kompleksy leśne. Kompleksy te
sąsiadują w większości z obszarami złóż surowców mineralnych udokumentowanych oraz
z prognostycznymi obszarami występowania złóż surowców mineralnych.
Teren przylegający bezpośrednio do proponowanych granic SOOS „Ostoja Welska” oznaczony jest
jako strefa o umiarkowanym reżimie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Działdowo. Obecnie trwa procedura zmiany ww. studium. Zgodnie z t ą zmianą
terenami przylegającymi do projektowanego obszaru Natura 2000 b ędą także tereny strefy
o umiarkowanym rozwoju z enklawami rozwoju osadnictwa, na których planowana jest w przysz łości
budowa elektrowni wiatrowych.
Treść zapisów art. 33 ustawy o ochronie przyrody, z których wynika, że ograniczeniu mogą ulec
działania mogące w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także mogące
w istotny sposób wpłynąć na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
staje się niepokojąca, gdyż stwarza możliwości ustanawiania w sposób administracyjny praktycznie
nieograniczonych zakazów lub nakazów dotyczących sposobu gospodarowania na tych terenach.
Jako główny cel rozwoju gminy Działdowo przyjmuje się osiągnięcie wszechstronnego rozwoju
obszaru zapewniającego poprawę życia mieszkańców, ograniczenie strefy ubóstwa i bezrobocia, przy
zachowaniu równowagi mi ędzy aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego
i kulturowego. Biorąc pod uwagę aspekty społeczno-ekonomiczne nie należy wprowadzać obostrzeń
na terenach, na których planowane są inwestycje sprzyjające rozwojowi ekonomicznemu gminy.
Wobec powyższych okoliczności Kierownik G. Małachowski zasugerował negatywne zaopiniowanie
proponowanego nowego przebiegu granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 280014 „Ostoja
Welska” wskazując

jednocześnie

właściwym

pozostawienie

poprzedniego

przebiegu

granic

rzeczonego obszaru.

Rada Gminy negatywnie zaopiniowała projekt listy obszarów Natura 2000 w części dotyczącej zmiany
granic specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOOS) Natura 2 000 PLH 280014 „ Ostoja Welska”,
podejmując jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XXXV/279/09

Ad. pkt 10
W tym punkcie:
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaprosiła zebranych na Turniej Piłki Plażowej, który
odbędzie się w Jankowicach oraz poinformowała o zmianie terminu Turnieju Piłki Siatkowej
w Pożarach.

Sołtys J. Chojnicki wnioskował o interwencję w sprawie barszczu Sosnowskiego.

Wójt poprosił sołtysa J. Chojnackiego o wytypowanie osób, którym można byłoby zlecić wykoszenie
barszczu. Dopiero po wykoszeniu b ędzie można wykonać opryski.
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Ad. pkt 12
05

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 11

zamknął XXXV sesję

Rady Gminy.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Mirosław Zieliński

/podinspektor/

/Przewodniczący Rady Gminy/
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