Protokół Nr XLIV/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 28 stycznia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo
pod przewodnictwem Mirosława Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.
Sesja trwała w godzinach 1000 1200.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
14 radnych. Nieobecni: radna D. Stempka,– lista obecności stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Bogdan Ulatowski
- Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzyża w Działdowie
Janina Zyznowska
- Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Działdowie
Władysław Kubiński
- Radny Powiatu Działdowskiego
Sylwester Jackowski
- Radny Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
- Wójt
Jan Świniarski
- Sekretarz
Beata Antoszewska
- Skarbnik
Mieczysława Skała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Danuta Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
Bożena Ziółkowska-Wójcicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Sołtysi z terenu Gminy.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2
Wójt Gminy wnioskował, o uwzględnienie w porządku obrad dodatkowych projektów
uchwał:
- w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XLII/218/10 z dnia 4 stycznia
2010 r. oraz zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XLIII/323/10 z dnia
7 stycznia 2010 r.
- w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej.
Rada przyjęła jednogłośnie porządek obrad z proponowanymi zmianami, po czym
przystąpiła do jego realizacji w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i zapytania.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Działdowo nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu
Agencji Nieruchomości Rolnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kurki
na lata 2010-2017”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo
Nr XLII/318/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. oraz zmiany Uchwały Rady Gminy
Działdowo Nr XLIII/323/10 z dnia 7 stycznia 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy
finansowej.
8. Rozpatrzenie pisma Pana Tadeusza Matysiaka
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XLIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad 4-5
B. Ulatowski Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Działdowie wraz z panią wiceprezes PCK J. Zyznowską w imieniu zarządu
rejonowego PCK złożyli radnym podziękowania za wsparcie finansowe dla akcji
„Wyprawka dla Żaka”. Prezes zarządu poinformował, że dzięki tej akcji kilkuset dzieci
otrzymało wyprawki i wyposażenie do szkół. Prezes B. Ulatowski zaznaczył, że
18 stycznia minęło 90 lat, od kiedy powstał PCK w naszym rejonie. Ponadto
poinformował, że na uroczystości z w/w okazji w podziękowaniu za współpracę
wójt otrzymał pamiątkowy medal, który w dniu dzisiejszym zostanie wręczony jeszcze
dwóm osobom, nieobecnym na wspomnianej uroczystości. Następnie zgodnie
z zapowiedzią, pan prezes wraz z Panią wiceprezes wręczyli medale
Przewodniczącemu Rady Gminy M. Zielińskiemu oraz radnej T. Majorowskiej.
Wójt P.Cieśliński przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym
z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał - informacja stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Wójt poinformował o pracach i inwestycjach na terenie gminy, zaznaczając, że wiele
z nich zostało wstrzymanych ze wzg. na warunki atmosferyczne. Dodał, że w dniu
dzisiejszym zostanie ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni i kanalizacji
w Kramarzewie. Poinformował, że przygotowane są dwa projekty, jeden do Leadera,
drugi do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dot. one remontu świetlicy
w Kurkach i Gąsiorowie. Oznajmił, że wnioski będą składane w lutym, po tym jak
zostanie ogłoszony konkurs. Obecnie kompletowane są załączniki do wniosków.
Wójt Gminy w związku z utrzymującym się mrozem, zwrócił się z apelem do
zebranych sołtysów i radnych o kontrolowanie i informowanie o osobach
znajdujących się w trudnej sytuacji, którym mogłoby grozić ewentualne zamarznięcie.
Wyjaśnił, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest w stanie gotowości,
pracownicy kontrolują sytuację osób samotnych, zagrożonych ewentualnym
zamarznięciem czy wychłodzeniem. Zaznaczył, że ośrodek udziela m.in. pomocy
w naturze w postaci opału.
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Wójt poinformował również, że obecnie w urzędzie prowadzona jest kontrola przez
pracownika Najwyższej Izby Kontroli, która potrwa do końca lutego.
Ponadto, zakomunikował, że przygotowywane są dokumenty dotyczące przejęcia
sześciu nieruchomości, w celu wykorzystania pod infrastrukturę czy potrzeby sportu
lub rekreacji.
Sołtys E. Walewacz zapytała, na jakim etapie są wnioski dotyczące funduszu
sołeckiego.
Wójt odpowiedział, że większość wniosków dotyczy placów zabaw, bieżących robót
lub remontów świetlic. Poinformował, że w miesiącach lipcu-sierpniu zostaną podjęte
działania w związku z tworzeniem placów zabaw, w między czasie rozpoczną się
bieżące remonty świetlic. Dodał, że np. w Gnojnie dopóki nie zostanie
wyremontowana świetlica, nie można zrealizować wniosku, który dotyczył
wyposażenia świetlicy. Zapewnił, że środki finansowe określone we wnioskach
zawarte zostały w budżecie.
Sołtys Z. Świerczewski zapytał o plany, co do zagospodarowania budynku kotłowni
w Sławkowie.
Wójt odpowiedział, że na razie nic nie jest planowane, ponieważ nie ma środków
finansowych. Poinformował, że jeśli w latach 2011-2012 znajdą się środki to
wówczas będą planowane kolejne remonty istniejących świetlic. Wójt ponadto
zakomunikował, że na przełomie maja-czerwca przystąpimy do dyskusji nad
wieloletnim planem inwestycyjnym. Zaznaczył, że z uwagi na to, aby nie rozważać
później, jaka inwestycja powinna zostać wykonana w pierwszej kolejności, tworzony
jest wieloletni plan inwestycyjny, w którym będą uwzględniane wnioski mieszkańców.
Wójt wyjaśnił, że składając wniosek o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł, trzeba
czekać na rozstrzygnięcie od sześciu do dziewięciu miesięcy. Natomiast realizacja
wniosku to czas 2 lat pracy. Dodał, że w latach 2012 -2013, będą dokonywane
płatności, nie będzie już zapewne możliwości złożenia nowych wniosków. Po 2013 r.
jeśli będzie kolejne rozdanie i uda się Polsce pozyskać środki wówczas będzie
możliwość starania się o pozyskiwanie kolejnych dofinansowań.
Sołtys H. Woźny poruszył problem niewłaściwego odśnieżania dróg w Grzybinach,
informując, że tylko w części drogi zostały odśnieżone. Poinformował również, że
mieszkańcy pytają, kiedy planowana jest budowa wodociągu.
Wójt Gminy odpowiedział, że budowa wodociągu planowana jest na 2011 rok.
Możliwe, że uda się uzyskać wsparcie finansowe ze strony Agencji Nieruchomości
Rolnych. Wójt podkreślił, że jest to ostatni duży wodociąg w naszej gminie, który
pozostał jeszcze do wykonania. Dodał, że będzie on przebiegał również przez
Grzybinki.
Sołtys Sołectwa Grzybiny zapytał czy przyłącza będą nowe.
Wójt odpowiedział, że do budynku zostaną doprowadzone nowe przyłącza, bowiem
przy budowie wodociągu wykorzystywane są wszystkie nowe elementy, nie
włączamy się do starych, powstaną nowe przyłącza jak również nowa sieć
hydrantów.
Przewodniczący Rady Gminy M. Zieliński poprosił radnych powiatu o zwrócenie
uwagi na odśnieżanie dróg.
Wójt Gminy nawiązując do odśnieżania poinformował, że pracownicy wiedzą jak
wygląda sytuacja na drogach wobec, tego telefony ze strony mieszkańców są
niepotrzebne. Zaznaczył, że ludzie dzwonią, bo droga jest nieprzejezdna, jednak,
aby poprawić sytuację gmina dodatkowo korzysta z pomocy miejscowych
gospodarstw, pomocy pracowników żwirowni. Wójt dodał, że zdaje sobie sprawę, że
mieszkańcy atakują sołtysów i radnych. Napływają jednak sygnały, że są miejsca
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gdzie nie uda się dojechać lub, które zostaną w drugim terminie odśnieżone.
W pierwszej kolejności odśnieżane są miejscowości liczniej zabudowane i częściej
uczęszczane. Panują jednak trudne warunki i nie uda się przyspieszyć prac. Wójt
zaznaczył, że ważne natomiast jest, aby zgłaszać przypadki, kiedy droga została źle
odśnieżona. Tak jak np. w Grzybinach, również pani radna wnioskowała
o poprawienie warunków na drogach, gdzie popołudniu zapewne po raz drugi
zostaną odśnieżone drogi.
Sołtys J. Konarzewski, zapytał, dlaczego droga do Rudolfowa nie może zostać
odśnieżona, chociażby rano, aby dzieci mogły dojechać do szkoły.
Wójt poinformował, że drogi dojazdowe do Rudolfowa to drogi miejskie, o których
zapominano, dopiero, kiedy o nich przypomniano zostały odśnieżone.
Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości, żeby wszędzie zdążono rano odśnieżyć,
niektóre miejsca później będą odśnieżane. Jest zakaz sypania dróg, za wyjątkiem
jednej drogi do Komornik, po której jeżdżą samochody ciężarowe z firm, które
dokonują opłaty za dodatkową usługę.
Sołtys W. Płocharczyk zwrócił się z prośbą, o to, aby gmina zadbała o drogę
prowadzącą do przystanku gdyż nie jest ona odśnieżona. Powiedział, że z powodu
nieodśnieżonej drogi ludzie jeżdżą po prywatnych polach.
Wójt poinformował, że jeśli zaistnieje taka sytuacja, że ktoś jeździ po prywatnych
polach wówczas należy zadzwonić do Straży Gminnej. Ponadto, poinformował, że
drogi odśnieżane są według pewnego harmonogramu, wobec czego drogi mniej
uczęszczane będą odśnieżone później. Wcześniej nie było sygnału o potrzebie
odśnieżenia tej drogi, wobec tego nie była ona odśnieżana.
Przewodniczący M. Zieliński ogłosił przerwę w obradach o godz. 10.55.
O godz.11.25 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
Ad.pkt 5
Skarbnik Gminy B. Antoszewska przedstawiła zmiany w budżecie Gminy na 2010
r.
Zaznaczając, że szczegółowo omawiane były na posiedzeniu wspólnym stałych
komisji Rady Gminy.
Zmiany przedstawiają się następująco:
W załączniku Nr 1 w planie dochodów zaplanowano zwiększenie dochodów w dziale
852 rozdział 85213 na § 0970 o 700 zł oraz w rozdziale 85214 na § 0970 o 3.500 zł.
W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian w planie wydatków:
W dziale 010 rozdział 01010 zmniejszono plan o 43.000 zł na zadaniu „Rozbudowa
hydroforni w Ruszkowie” .
W dziale 750 rozdział 75023 przesunięcia między paragrafami o 450 zł na bieżące
potrzeby. W dziale 801 rozdział 80101 przesunięcia w planie między paragrafami
o 1.158 zł na bieżące potrzeby.
W dziale 852 rozdział 85213 zaplanowano wydatki na § 2910 w kwocie 700 zł,
w rozdziale 85214 zwiększenie o 3.500 zł.
W dziale 921 rozdział 92109 zwiększenie planu na paragrafie 2480 o 43.000 zł, dla
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie, który złożył wniosek o zwiększenie
dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach konkursu PROW LEADER
na remont świetlicy w Gąsiorowie.
W związku z planowaniem zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu
w budżecie Gminy, w załączniku nr 11 i 11 a zmiany polegają na zaplanowaniu
spłaty zadłużenia na poszczególne lata spłaty i wykazanie stanu zadłużenia.
Planowany kredyt jest w kwocie 3.700.000 zł na 11 lat, w tym rok karencji.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
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Uchwałę Nr XLIV/324/10 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7
Kierownik G. Małachowski przedstawiając projekt uchwały poinformował, że
Agencja Nieruchomości Rolnych wystąpiła o przekazanie na rzecz gminy
nieruchomości, znajdującej się w okolicach Pierławek. Na wspomnianą
nieruchomość składają się 2 budynki: gospodarczy i mieszkalny oraz powierzchnia
ok. 16 arów. Wyjaśnił, że Rada Gminy w formie uchwały wyraża zgodę na nabycie
nieruchomości, konsekwencją, czego będzie podpisanie umowy.
Radny J. Gorczyca zapytał, do jakiego celu potrzebna jest wspomniana
nieruchomość.
Sołtys W. Płocharczyk zapytał, do jakiej miejscowości należą lokatorzy
zamieszkujący w tym budynku, Rudolfowa czy Pierławek.
Wójt odpowiedział, że te zabudowania przydzielone były do PGR w Rudolfowie, stąd
uznawano, że podlegają pod Rudolfowo, jednak geodezyjnie należą do obrębu
Pierławki a zwierzchność administracyjną powinien sprawować nad nią sołtys
Pierławek.
Radni Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLIV/325/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność Gminy Działdowo nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu
Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 8
Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały dotyczy planu odnowy dla
miejscowości Kurki, który został przygotowany w celu złożenia wniosku
o dofinansowanie remontu świetlicy. Warunkiem, bowiem uzyskania środków jest
przygotowanie wspomnianego planu, który zawiera m.in. informacje o inwestycjach
planowanych w tej miejscowości.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLIV/326/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Kurki na lata 2010-2017”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 9
Wójt Gminy poinformował, że kolejny projekt uchwały dotyczy korekt w budżecie,
które polegają na doprecyzowaniu pewnych kwot, stąd konieczne jest podjęcie
uchwały zmieniającej.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLIV/327/10 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo
Nr XLII/318/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. oraz zmiany Uchwały Rady Gminy
Działdowo Nr XLIII/323/10 z dnia 7 stycznia 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt 10
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Działdowskiemu.
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Poinformował, że kwota, która została wskazana w treści dotyczy przebudowy
budynku z przeznaczeniem na hospicjum. Wyjaśnił, że po raz kolejny nie udało się
uzyskać środków finansowych, wobec czego, w tym roku należy podjąć kolejną
uchwałę, w celu zabezpieczenia środków w budżecie.
Sołtys J. Konarzewski zapytał, dlaczego nie są podejmowane żadne działania z
tym związane.
Wójt Gminy odpowiedział, że próbowano składać wniosek o dofinansowanie
wskazując na budynek jako obóz zagłady, jednak wnioski te gorzej były punktowane,
więcej przyznawano punktów na obiekty zabytkowe. Poinformował, że obecnie
Caritas stara się pozyskać dofinansowanie z projektu dot. modernizacji obiektów
powojskowych. Przeznaczonych zostało niewiele pieniędzy, a potrzeby są bardzo
duże, wobec czego nie wiadomo czy zostanie uwzględniony wniosek. Pod
wcześniejszym wnioskiem podpisali się biskupi, ministrowie kultury, jednak efekt był
mizerny. Wójt zaznaczył, że warto byłoby odbudować ten budynek, gdyż jest jednym
z ładniejszych obiektów na naszym terenie. We wspomnianym budynku planowane
jest zorganizowanie miejsca dla młodzieży, z możliwością otrzymania posiłku,
z dostępem do pomocy naukowych, oraz hospicjum, które w wielu przypadkach jest
jedynym wyjściem. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego obiektu w naszym rejonie.
Termin składania wniosku przypada na koniec lutego. Następnie czas 6-9 miesięcy
to termin rozstrzygnięcia.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę nr XLIV/328/10 w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu
pomocy finansowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 11
Przewodniczący M. Zieliński zapoznał obecnych na sesji z pismem Pana
T. Matysiaka skierowanym do Rady Gminy Działdowo, w którym zwraca się z prośbą
o ukierunkowanie w celu uzyskania informacji, gdzie powinien się zwrócić w sprawie
ukarania zastępcy wójta, sprawującego funkcję w 2004 r. oraz kogo powinien pozwać
do sądu w kwestii odszkodowania.
Następnie po odczytaniu pisma Przewodniczący Rady Gminy zapoznał ze sprawą,
która miała swój początek kilka lat temu.
Po przedstawieniu sprawy odczytał odpowiedź, jaka zostanie skierowana do Pana
T. Matysiaka, w której zawarta jest m.in.. informacja o tym, że rada gminy nie
posiada kompetencji i nie jest władna do udzielania porad prawnych, obsługę prawną
osób fizycznych prowadzą natomiast prawnicy-radcowie prawni i adwokaci.
Natomiast, w odpowiedzi na drugie pytanie poinformowano, że status prawny
pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr
223, poz.1458), w której zgodnie z art.7. „Czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy za jednostki, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2
i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3, wykonują:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta)-wobec zastępcy wójta (burmistrza,
prezydenta miasta).”
Ponadto, poinformowano, że ówczesny zastępca wójta nie sprawuje obecnie tego
stanowiska, aktualnie pozostaje ono nie obsadzone.
Wspomniane wyżej informacje wraz z pismem stanowią załącznik nr 9 do protokołu.
Radna M. Pałuba zapytała gdzie mieszka autor pisma.
Sekretarz odpowiedział , że w woj. śląskim.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że pan T.Matysiak zwrócił się kilka lat temu o uzyskanie
danych adresowych jednego z mieszkańców gminy, jednak otrzymał odmowną
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odpowiedź, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawa zakończyła
się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który przyznał rację gminie.
Ad. 12
W tym punkcie:
Nikt nie zabrał głosu
Ad. pkt 11
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1200.
zamknął XLIV Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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