Protokó ł Nr XXXVII/21
SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 29 października 2021 roku

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Otwarcie nastąpiło o godzinie 1400, a zakończenie o godz. 1625.
Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały, od Nr XXXVII/234/21 do Nr XXXVII/237/21
Zaproszenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Transmisja Sesji: https://www.youtube.com/watch?v=dsAz8XZ_NdQ
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni wg listy obecności – załącznik nr 2,
2. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3,
3. Piotr Zwaliński – Wójt Gminy Dąbrówno,
4. Joanna Żarczyńska – Skarbnik Gminy,
5. Grażyna Halkiewicz - Sekretarz Gminy,
6. Karolina Michalak – Radca Prawny,
7. Andrzej Waszczyszyn – Radny Rady Powiatu Ostródzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Kamil Ruciński rozpoczynając posiedzenie Rady Gminy
poprosił o upamiętnienie minutą ciszy zmarłego Radnego Rady Gminy Dąbrówno Pana
Tomasza Wernera.
Kontynuując powitał zebranych, w posiedzeniu udział wzięło 13 Radnych na 14 osobowy skład
Rady, w związku z czym obrady były prawomocne.
Powołując się na zapis w Statucie Gminy Dąbrówno Przewodniczący złożył wniosek o
nieodczytywanie treści uchwał, w związku z ich skutecznym dostarczeniem Radnym. Poddał
wniosek pod głosowanie.
Głosowanie:
za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
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Ad. 3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2021 – 2031.
Skarbnik Gminy Pani Joanna Żarczyńska przedstawiła projekt uchwały informując, o
dokonanych zmianach w WPF. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 5.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowanie:
za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

Uchwała Nr XXXVII/234/21 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do
protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b) zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2021 rok.
Skarbnik Gminy Pani Joanna Żarczyńska przedstawiła projekt uchwały informując, o
dokonanych zmianach w budżecie gminy. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowanie:
za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

Uchwała Nr XXXVII/235/21 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do
protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
c) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Osiekowo, gmina
Dąbrówno w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wójt Gminy Dąbrówno przedstawił projekt uchwały informując, że dotyczy on mieszkania
znajdującego się

w zasobie gminy. Proponuje się sprzedaż omawianej nieruchomości

dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym. Dodał, że projekt był przedmiotem
obrad na ostatnim posiedzeniu Komisji Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia
Komunalnego i został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji.
Głosowanie:
za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

Uchwała Nr XXXVII/236/21 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do
protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat, której przedmiotem jest
nieruchomość położona w miejscowości Lewałd Wielki, Gmina Dąbrówno.
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Wójt Gminy Dąbrówno Pan Piotr Zwaliński przedstawił projekt uchwały informując, że
przedmiotem dzierżawy są grunty rolne, który były dotychczas dzierżawione. Obecny
dzierżawca nie przedłużył umowy, a zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnie
konieczność przeprowadzenia przetargu. Dodał, że jest kilku chętnych do nabycia w formie
dzierżawy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowanie:
za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

Uchwała Nr XXXVII/23721 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do
protokołu. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dąbrówno za I półrocze 2021 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że realizacja uchwał została dostarczona Radnym we
wcześniejszym terminie celem zapoznania się, poprosił o ewentualne pytania. Radni nie wnieśli
uwag do złożonej informacji. Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 5. Informacja Wójta Gminy Dąbrówno o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Informacja została dostarczona Radnym wraz z materiałami sesyjnymi celem zapoznania się.
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag.
Ad. 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
Wiceprzewodnicząca odczytała treść analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych
przez:
a) Wójta Gminy Dąbrówno i Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówno – załącznik nr 17,
b) Pracowników urzędu zajmujących stanowiska kierownicze – załącznik nr 18,
c) Radnych Rady Gminy Dąbrówno VIII kadencji – załącznik nr 19.
Ad. 7. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Głosowanie:
za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Dąbrówno został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Ad. 8. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Dąbrówno.
Radny Pan Paweł Karbowski zapytał o realizację interpelacji złożonej przez Radnego Tomasz
Wernera na poprzednich posiedzeniach Rady Gminy w sprawie progu zwalniającego na ul.
Polnej w Dąbrównie?
Wójt Gminy w odp. poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację została udzielona z
zachowaniem ustawowego terminu. Dodał, że postępowanie nie jest procedowanie z uwagi na
brak środków finansowych na ten cel.
Radny kontynuując stwierdził, że omawiany próg zwalniający wymaga jedynie remontu.
Wójt Gminy stwierdził, że usytuowanie nowego progu jest niestety nie możliwe, ale istniejące
progi zwalniające będą sukcesywnie remontowane.
Przerwa 5 min.
Ad. 9. Sprawy różne
Wiceprzewodnicząca odczytała pismo uzupełniające do złożonej skargi na czynności Wójta
Gminy Dąbrówno, które stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Podjęta została dyskusja na temat:
a) Sposobu rozpatrywania skargi złożonej na czynności Wójta Gminy Dąbrówno dot.
prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ustalającej warunki
zabudowy na dz. nr 129/1 obręb Okrągłe – budowa budynku inwentarskiego (chlewnia
i budynek magazynowy),
b) Procedowania zasad w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy,
c) Zablokowania inwestycji wielkopowierzchniowych na terenie gminy Dąbrówno,
d) Zasad procedowania i obiegu dokumentów w urzędzie gminy,
e) Współpracy z urbanistą zajmującym się nieruchomościami na terenie naszej gminy,
f) Informowania Radnych o przedkładanych do urzędu gminy wniosków dot. realizacji
inwestycji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko lub zaszkodzić naszej
gminie w inny sposób, np.: chlewnie, kurniki, itp.,
g) Określenia konkretnej liczby djp, jaka byłaby akceptowana na terenie naszej gminy,
h) Spotkania z urbanistą w celu omówienia (wskazania) obszarów zagrożonych
powstaniem chlewni/kurników wielkopowierzchniowych,
i) Finansowania wykonania przyłącza wodociągowego na ul. Polnej w Dąbrównie oraz
ilości domów, które mogą zostać do tej sieci podłączone,
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j) Uruchomienia zegara znajdującego się na budynku Urzędu Gminy,
k) Przygotowania planu pracy poszczególnych komisji na 2022 rok.
Wójt Gminy udzielał odpowiedzi na zadawane pytania.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie XXXVII Sesji Rady
Gminy Dąbrówno.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:

Zatwierdził:

Dorota Kędzierska
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