Protokół Nr XLIX/10
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 18 czerwca 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– lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:
Jan Kowalski
- 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
Grzegorz Małachowski
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska
Bogumiła Stachowiak
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie
Katarzyna Trąbińska
- Komendant Straży Gminnej
Andrzej Graszk
- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w
Uzdowie
Danuta Smereczyńska
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
Sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady M. Zieliński powitał uczestników i na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2
Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu
uchwały:
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Dwikozy na realizację
kolonii.
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 XLVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych
w
jednostkach budżetowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/328/10 Rady Gminy
Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
i ustalenia jej przebiegu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 28 obręb Myślęta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej, oznaczonej Nr 28 obręb Myślęta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 397 w Kisinach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Dwikozy na
realizację kolonii.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3
Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt P. Cieśliński przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym
z
uwzględnieniem wydanych zarządzeń i wykonanych uchwał - informacja stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Ponadto omówił realizowane inwestycje na terenie Gminy Działdowo. Wskazał, że obecnie
realizowane są cztery główne inwestycje m.in. budowa kanalizacji wraz
z
oczyszczalnią ścieków w Kramarzewie, której zakończenie przewidywane jest na koniec
czerwca, jednak bez efektu ekologicznego bowiem będą jeszcze prowadzone badania
odnośnie oczyszczania trwające 30 dni, dopiero po tym czasie nastąpi właściwe
uruchomienie. Wójt poinformował również, że w budynku świetlicy
w Gnojnie
prowadzone są prace wykończeniowe. Nawiązując do będącej w trakcie realizacji budowy
sali gimnastycznej w Uzdowie, zakomunikował, że pojawił się problem z osuszeniem
budynku, dlatego potrzebne jest wykonanie dodatkowego elementu, polegającego na
przygotowaniu odwodnienia terenu wokół sali. Wójt przekazał, że pod koniec czerwca bądź
na początku lipca rozpoczną się prace
w Pierławkach. Dodał, że firma ma 2
miesiące na zrealizowanie inwestycji, w której zakres wchodzą: przygotowanie terenu,
wykorytowanie starych dróg, ułożenie chodnika i pokrycie masą bitumiczną. Przekazał, że w
trakcie jest przebudowa drogi w Ruszkowie realizowana wspólnie z powiatem. Ponadto
poinformował, że
w związku z nowymi przyłączami wodociągowymi
prowadzone są badania bakteriologiczne oraz, że wkrótce podjęte zostaną prace związane z
rozbudową sieci kanalizacyjnej w Uzdowie. Przekazał również, że trwa remont świetlicy w
Gąsiorowie. Wójt zakomunikował, że w ramach Funduszu Sołeckiego zakończono budowę
chodnika w Uzdowie, następnie Gminny Zakład Usług Komunalnych rozpocznie prace nad
przygotowaniem placu wokół budynku świetlicy w Turzy Wielkiej. Dodał, że
prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na place zabaw, ponadto
zlecono już wykonanie wiaty w Wysokiej, natomiast w Niestoji zgodnie z wnioskiem
wykonano łazienkę. Wójt poinformował również, że na terenie gminy pracuje równiarka,
wobec czego zwiększamy środki w budżecie na paliwo dla równiarki z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie dróg. Przekazał również, że trwają przygotowania do turnieju wsi, który
w tym roku zostanie przeprowadzony bardziej atrakcyjnie, będą dodatkowe elementy, m.in.
poprzez loterię fantową zostanie zorganizowana pomoc dla powodzian. Wójt podkreślił, że
chcemy również zorganizować kolonie dla 20 dzieci z terenu sandomierskiego, które
doświadczyły powodzi.
Ad. pkt 5
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Sołtys J. Chojnacki poinformował, że w Kurkach jest problem z pszczołami, które znajdują
się w pobliżu boiska, ponieważ kilkoro dzieci zostało użądlonych, dlatego ważne jest aby
podjąć jakieś działania w celu uniknięcia zagrożenia.
Wójt nawiązując do informacji przekazanej przez sołtysa, podkreślił, że faktycznie pasieka
znajduje się zbyt blisko drogi i może uda się uzgodnić z właścicielem zmianę jej lokalizacji.
Sołtys M. Lewandowska zapytała czy coś wiadomo w sprawie przejęcia działek agencyjnych
w Kramarzewie.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie posiada informacji na ten temat, lecz
w
poniedziałek będzie rozmawiał z dyrektorem agencji i prawdopodobnie najpierw będzie
finalizowana sprawa działek sprzed dwóch lat, natomiast działka
w
Kramarzewie jeśli nie teraz to w późniejszym terminie powinna zostać przekazana.
Sołtys J. Konarzewski zapytał o kanalizację w Rudolfowie, dlaczego przerwano prace.
Wójt odpowiedział, że oficjalnie nie została zakończona inwestycja jednak nie posiada
informacji o tym dlaczego wstrzymano dalsze prace. Poinformował, że będzie starał się
porozmawiać i dowiedzieć z jakiej przyczyny nie dokończono prac.
Sołtys poinformował, że sprzęt pozostał na miejscu pracy, jednak nikt nie pracuje.
Sołtys E. Walewacz prosząc o wsparcie akcji poinformowała, że Stowarzyszenie Wspierania
Wsi Wysoka współpracuje z PCK prowadząc zbiórkę darów: zboża, ziemniaków,
sianokiszonki, które następnie przekazywane są dla osób, których gospodarstwa ucierpiały w
wyniku powodzi. Osoby zainteresowane przekazaniem darów prosiła o kontakt.
Wójt zaznaczył, że ważne aby były to dobrej jakości produkty. Dodał, że
w
wyniku powodzi pasze zostały zniszczone a na polach też nic nie urośnie,
w
wyniku czego może dojść do zmniejszenia produkcji.
Ad. pkt 6
Skarbnik B. Antoszewska przedstawiła szczegółowo proponowane zmiany
w
budżecie gminy, które przedstawiają się następująco po stronie dochodów:
Ø zwiększenie dochodów o 16.500 zł, z tytułu wpłynięcia środków za sprzedaż
równiarki,
Ø zwiększenie o 11.880 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, na
podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego FU-3101-49/10 z dnia
14.06.2010 r.,
Ø zwiększenie o 5.400 zł z tytułu wpłynięcia środków za mandaty,
Ø zmniejszenie planu o 22.308 zł na podstawie decyzji Wojewody WarmińskoMazurskiego nr FB 62/2010 z dnia 28 maja 2010 r.
oraz w zakresie wydatków:
Ø dział Transport i Łączność: zwiększenie środków o 10.000 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa do równiarki, zwiększenie o 24.770 zł,
o
230 zł, na bieżące utrzymanie dróg, zwiększenie o 9.112 zł
z
przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogę gminną,
zmniejszenie o 50.000 zł na pomoc.
Ø dział Gospodarka Mieszkaniowa: zwiększenie środków o 3.300 zł na bieżące
utrzymanie,
Ø dział Działalność Usługowa: zwiększenie środków o 50.000 zł na zadania związane z
planem zagospodarowania przestrzennego.
Ø dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony
Prawa i Sądownictwa: zmniejszenie o 1.000 zł, zwiększenie o 12.880. zł na
przeprowadzenie wyborów,
Ø dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa: zwiększenie środków
na remont remizy w Ruszkowie o 45.000 zł,
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Ø dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
przesunięcia środków między paragrafami o 1.500 zł,
Ø dział Oświata i Wychowanie: w odniesieniu do szkół podstawowych zaplanowanie
środków w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy parkingu
przy SP Ruszkowo, zmniejszenie o 12.600 zł oraz zmniejszenie o 1.400 zł w
odniesieniu do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych,
Ø dział Ochrona Zdrowia: zmniejszenie środków o 10.000 zł, zmniejszenie
o 4.000 zł, o 3.000 zł, o 2.000 zł, o 1.000 zł,
Ø dział Pomoc Społeczna: zmniejszenie o 22.308 zł na podstawie decyzji Wojewody,
Ø dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza: zaplanowanie środków w wysokości
14.000 zł na organizację kolonii,
Ø dział Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska: zwiększenie planu
o 18.817 zł na zakup energii,
Ø dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: zmniejszenie środków
o 129.329 zł, które zaplanowane były na budowę hospicjum.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLIX/362/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7
Skarbnik Gminy omawiając projekt uchwały poinformowała, że w związku z nową ustawą o
finansach publicznych, ulegają likwidacji rachunki dochodów własnych Zespołu Szkół w
Księżym Dworze oraz Szkoły Podstawowej w Uzdowie. Dodała, że dochody zgromadzone
na rachunku podlegają przekazaniu do budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2010 r.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLIX/363/10 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych
w jednostkach budżetowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 8
Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że jego przedmiotem jest
uchylenie uchwały Nr XLIV/328/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Działdowskiemu ze względu na rezygnację powiatu z pomocy finansowej przeznaczonej na
„Renowację obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie”.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLIX/364/10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/328/10 Rady Gminy
Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący M. Zieliński ogłosił przerwę w obradach o godz. 1040 następnie
o
godz. 1100 wznowił XLIX sesję Rady Gminy Działdowo.
Ad. pkt 9
Kierownik G. Małachowski omawiając projekt uchwały poinformował, że zgodnie
z ustawą wyróżnia się cztery następujące rodzaje dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i
gminne, natomiast pozostałe to są tzw. drogi wewnętrzne. Omawiając lokalizację wyjaśnił, że
okazało się, że w Pierławkach nie wszystkie drogi miały status dróg gminnych.
Poinformował, że przed uchwaleniem uchwały przez radnych należało przede wszystkim
uzyskać pozytywną opinię Zarządu Powiatu Działdowskiego, następnie po uchwaleniu przez
Radę Gminy dokumenty zostaną przesłane do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie następnie
marszałek określi numer drogi i od tego momentu otrzyma ona status drogi gminnej.
Radni jednogłośnie podjęli
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Uchwałę Nr XLIX/ 365/10 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 10 -11
Kierownik G. Małachowski omawiając projekty uchwał poinformował, że ten jak
i kolejny dotyczą tej samej miejscowości, a dokładniej państwa Górneckich. Wyjaśnił, że
działki nr 26 i nr 28 będące przedmiotem uchwał, to drogi znajdujące się między działkami,
będącymi własnością państwa Górneckich. Dodał, że drogi są zbędne jako gminne, w
związku z czym wystąpiono z wnioskiem o wykup nieruchomości,
z których
jedna zostanie zbyta w drodze przetargu, natomiast nieruchomość wskazana w drugim
projekcie zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej.
Kierownik poinformował, że zgodnie z operatem szacunkowym działka Nr 26
o
powierzchni 0,2900 ha została wyceniona na 10.338 zł, natomiast działkę Nr 28
o
powierzchni 0,1200 ha wyceniono na kwotę 4.278 zł.
Radni jednogłośnie podjęli
Uchwałę Nr XLIX/366/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 26 w Myślętach.
oraz
Uchwałę Nr XLIX/367/10 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 28 obręb Myślęta.
Uchwały stanowią załącznik nr 8 i 9 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 12
Kierownik G. Małachowski omówił projekt uchwały, którego przedmiotem jest zbycie w
drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kisinach. Wyjaśnił, że działki
przyległe do przedmiotowej nieruchomości stanowią współwłasność rodziny Chmielewskich,
którzy chcą znieść współwłasność, po czym jeden czy dwoje z nich przejmie działkę. Dodał,
że powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 0,0900 ha natomiast wartość według
operatu 3. 014 zł.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XLIX/368/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej Nr 397 w Kisinach.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt 13
Wójt P. Cieśliński poinformował, że dodatkowy projekt uchwały włączony do porządku
obrad dotyczy pomocy, o której wspominano na wspólnym posiedzeniu stałych komisji.
Wyjaśnił, że w jej zakresie planowane jest zrealizowanie kolonii dla grupy 20-22 dzieci,
pochodzących z gminy o podobnej strukturze do naszej, podobnych problemach, wielkości.
Przedstawił problemy z jakimi obecnie po powodzi boryka się gmina Dwikozy. Wyjaśnił, że
tamtejszy gops nie radzi sobie fizycznie
z organizowaniem pomocy dla
mieszkańców, informując, że w razie potrzeby istnieje możliwość skierowania dwóch
pracowników naszego gopsu w celu udzielenia wsparcia w tej kwestii. Podkreślił, że w
mediach pojawiają się opinie, o tym, że pomoc jest źle organizowana, ze względu na
udzielanie wsparcia na podstawie oświadczeń. Dodał, że nie ma jednak innej możliwości, a w
przypadku złożenia nieprawdziwych informacji osoba podlega odpowiedzialności zgodnie z
zapisem
w kodeksie karnym.
Radny P. Stańczak zapytał czy została przygotowana kalkulacja kosztów realizacji kolonii.
Wójt odpowiedział, że została przygotowana wstępna kalkulacja, na podstawie
realizowanych kolonii dla dzieci z naszej z gminy, zgodnie z którą koszt na jedno dziecko za
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pobyt 10 dniowy wynosi ok. 700 zł. Poinformował, że trwają negocjacje
obniżenie kosztów, wówczas byłoby możliwe objęcie większej liczby dzieci.

o

Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę N XLIX/369/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dwikozy na
realizację kolonii.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt. 14
W tym punkcie:
Sołtys K. Chyliński zapytał czy jest możliwość wykoszenia terenu wokół boiska
w
Jankowicach.
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie w poniedziałek teren zostanie wykoszony.
Sołtys
poinformował, że w jego miejscowości jest kilka osób, którym nakazano
odpracowanie godzin na rzecz robót publicznych, pytając jednocześnie czy mogłyby one
zadbać o teren w Jankowicach.
Wójt odpowiedział, że jeśli te osoby zgłoszą się do pani Ani Baszczewskiej, która zajmuje się
tymi sprawami i rozlicza z godzin, wówczas zostanie uzgodniony zakres pracy. Jeśli będzie
taka możliwość to nie ma problemu, trzeba jednak te osoby przypilnować.
Sołtys B. Dźwigała zgłosiła, że pobocza przy wjeździe na drogę Uzdowo-Działdowo
od strony Niestoji są zarośnięte chwastami, które ograniczają widoczność i może dojść do
wypadku.
Wójt poinformował, że są to drogi wojewódzka i powiatowa.
Kierownik G. Małachowski przekazał, że z tego, co słyszał tereny mają być wykaszane,
jednak przetarg wygrała firma z okolic Poznania, gdzie doświadczono powodzi i teraz nie
może wywiązać się z umowy. Kierownik dodał, że może jedynie skontaktować się
telefonicznie i omówić sytuację.
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu M. Skała zaprosiła na Turniej Wsi, który
odbędzie się 11 lipca informując, że swój udział zgłosiło aż 20 drużyn, dodała, że do
ugotowania czarniny również zgłosiło się kilka osób, wyjaśniając, że jest to konkurs dla osób
prywatnych. Poinformowała również, że niewiele wsi zgłosiło się do prezentacji swojej
miejscowości, zachęcając do wzięcia udziału w konkursie, za który przewidziane są nagrody.
Przewodniczący zapytał w jakim kierunku tematycznym przygotować prezentację.
Kierownik odpowiedziała, że należy zaprezentować to czym wieś może się pochwalić, to co
robi najlepiej m.in. twórczość artystyczna: rękodzieło, wystawy.
Poinformowała również, że za tydzień odbędą się zawody wędkarskie w Grzybinach.
Sekretarz Gminy poinformował, że w tym roku odbędzie się spis rolny, w okresie wrzesień październik, natomiast w sierpniu będzie miał miejsce obchód przedspisowy, prosząc o
rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców aby podeszli życzliwie do osób je
przeprowadzających. Przekazał również, że spis rolny obejmuje rolników posiadających co
najmniej 1 ha i poniżej 1 ha prowadzących działalność specjalną. Dodał, że również
teleankieterzy będą telefonicznie zbierać informacje od rolnika, natomiast ci, którzy mają
dostęp do Internetu mogą sami wypełnić ankietę. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą podanie
informacji jest ustawowym obowiązkiem rolnika.
Kierownik A. Graszk poinformował, że zakupiono kolejną partię pojemników, którą
pracownicy dostarczą do domu osób zainteresowanych zakupem. Dodał, że warunkiem
zakupu jest przystąpienie do umowy, bowiem, niektórzy kupują od nas taniej pojemniki a
następnie odsprzedają po wyższych cenach.
Wójt zakomunikował, że jeśli chodzi o przedszkole w Wysokiej to złożono za mało podań,
aby utworzyć grupę. Podkreślił aby przypomnieć mieszkańcom o takiej możliwości , żeby
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nie było później sytuacji, że ktoś się zgłosi za późno. Wyjaśnił, że dzieci z miasta również
mogą zostać przyjęte do punktu w Wysokiej po uzyskaniu zgody Burmistrza.
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia podkreśliła, że nie chciałaby aby miała
miejsce sytuacja, w której ktoś przyjdzie prosząc o dofinansowanie pobytu dziecka
w przedszkolu miejskim, skoro staramy się zapewnić przedszkole na terenie gminy.
Ad pkt 15
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący M. Zieliński o godz. 1200 zamknął
XLIX Sesję Rady Gminy.
Protokołowała:
Marta Patalon
/referent/

Przewodniczył:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/
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