PROTOKÓŁ Nr LXII/22
z LXII - Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Działdowo, która odbyła się w dniu
15 września 2022 r. w budynku Urzędu gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, sala
konferencyjna nr 6.
W Sesji zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło 10 radnych. Nieobecna radni:
Gietka A., Chyliński K., Doliński K, Jaroszewski B., Wasiak K., Wiszowaty M.
Sesja odbyła się w godzinach 1010 – 1017
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Mirosław Zieliński
Wioleta Markowska
Daniel Ławicki

- Wójt Gminy
- Z-ca Skarbnika Gminy
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Remontów

Ad. pkt 1
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy K. Roman dokonała otwarcia LXII– Nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy. Na podstawie listy obecności
Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność obrad po czym poinformowała, że na
drzwiach wejściowych do sali obrad zamieszczona jest klauzula informacyjna zgodnie
z wymogami RODO. Informacja ta również wyświetlana jest na sali przed rozpoczęciem
obrad. Każdy z uczestników sesji ma możliwość zapoznania się z jej treścią.
Następnie Przewodnicząca K. Wasiak powitała uczestników sesji.
Ad.pkt 2
Wiceprzewodnicząca Rady K. Roman zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad.
Wobec braku wniosków przystąpiono do realizacji porządku obrad w zaproponowanym
brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 3
Z-ca Skarbnika Gminy dodała, że w planie dochodów zwiększenie o 80.000 zł z tytułu
wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.
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W planie wydatków zwiększenie

o 80.000 zł na zadaniu Utworzenie infrastruktury

rekreacyjnej na terenie gminy w miejscowości Pierławki i Petrykozy.
Wójt Gminy dodał, że musieliśmy aplikować o środki do marszałka poprzez LGD. Kosztorys
był zrobiony 8 miesięcy temu. Nikt nie chciał się podjąć tej inwestycji za takie pieniądze.
Musimy dołożyć z własnych środków na inwestycje. Będzie ogłoszony przetarg, aby ktoś się
zgłosił. Około 30 % to koszty ogrodzenia, reszta to bramki, wiata, ławki, stoliki itp.
w miejscowości Pierławki i Petrykozy. Na zagospodarowanie terenu w miejscowości
Pierławki jeszcze nie został ogłoszony przetarg. Pracownicy pracują nad kilkoma
przetargami, które będą ogłoszone do końca września. Do końca tego tygodnia będą
ogłoszone wszystkie drogi.
Wiceprzewodnicząca Rady K. Roman poprosiła o pytania.
Pytań nie było.
Przystąpiono do głosowania.
Rada gminy jednogłośnie tj. 10 głosami „za” podjęła
Uchwałę Nr LXII/462/22 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022 r.
/protokół z imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt 4
Wolne wnioski i informacje
Wójt Gminy poinformował, że zaprasza na otwarcie pierwszego orlika w gminie Działdowo
w miejscowości Ruszkowo.
Ad. pkt 5
Wobec wyczerpania porządku dziennego Wiceprzewodnicząca Rady Gminy K. Roman
o godz. 10.17 zamknęła LXII - Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Agata Pszenna
/Referent/

Przewodniczyła:
Krystyna Roman
/Wiceprzewodnicząca Rady Gminy/

Przebieg sesji w pełni odzwierciedla nagranie audiowizualne z LXII – Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Działdowo z dnia 15 września 2022 r.
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