Protokół
z zebrania wiejskiego sołectwa Bagno
Zebranie wiejskie odbyło się w dniu 04 lutego 2020 r., o godz. 1715, w lokalu świetlicy wiejskiej
w Bagnie.
Na ogólną liczbę 211 stałych mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 19 osób, a więc
mniej niż 1/10 stałych mieszkańców. Zebranie odbywało się w II terminie.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1
Ponadto w zebraniu udział brali:
1) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Tomasz Waruszewski,
2) Pracownik Urzędu Gminy – Marta Bartkowska.

Porządek zebrania:
1) Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
1) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019r.
2) Informacje o bieżącej działalności Wójta Gminy.
3) Zapytania i wnioski.
4) Zakończenie zebrania.
Przebieg zebrania:
Ad 1
Zebranie otworzył i prowadził sołtys wsi Pani Edyta Gorzka. Przywitała zebranych i stwierdziła
ważność zebrania jak na wstępie protokołu.
Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku zebrania.
Nie zgłoszono dodatkowych punktów do porządku obrad.
Porządek został podjęty jednogłośnie.

Ad 2
Sołtys wsi Pani Edyta Gorzka przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za
2019r. Pani Sołtys, podziękowała Radzie Sołeckie za pomoc i wsparcie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad 3
Wójt Gminy Tomasz Waruszewski w swoim wystąpieniu podjął następujące zagadnienia:
•

Przywitał mieszkańców Bagna i podziękował za ich obecność.

•

Podziękował mieszkankom sołectwa zaangażowanie się w życie społeczne wsi (dni
rodziny, przygotowanie licznych warsztatów dla dzieci i wiele innych spotkań mających na
celu zintegrowaniu mieszkańców wsi)

•

Podziękował za ubiegłoroczną akcję sprzątania Gminy i zachęcił do kontynuacji w tym
roku.

•

Poinformował o planach założenia Gminnej Rady Seniorów, stanowiący nowy organ
o charakterze doradczym, reprezentującym środowiska osób starszych.

•

Przekazał informacje Służby Wojewody o zagrożeniach klimatycznych (susze, powodzie
i związane z nimi choroby) i zagrożeniach wirusowych, tj. wirus z Chin ,, koronawirus’’,
ptasia grypa, afrykański pomór świń (ASF).

•

Poinformował o wznowieniu przejazdów autobusów na odcinku Nowe Miasto LubawskieBiskupiec, na okres próbny 3 miesięcy.

Ad 4
Wnioski i zapytania
Mieszkańcy pytali:
•

Co z naprawą studzienek kanalizacyjnych? W ubiegłym roku złożono wniosek do KOWR
w Olsztynie o środki na budowę kanalizacji, wniosek został przekierowany do centrali
w Warszawie. Niestety w dalszym ciągu czekamy na odpowiedź.

•

Zapytano, czy jest możliwość dofinansowania drogi dojazdowej do nowej świetlicy
w Bagnie?
Niestety na chwilę obecną ze względu na duże środki, które pochłania oświata nie mogę
niczego obiecywać. Przypomniano, iż na ten cel z Funduszu Sołeckiego na 2020r przyznano

kwotę 5000,00tyś zł na zakup materiału. Z wywiązującej się rozmowy Pan Wójt zachęcił
o staranie się o Grand Marszałkowski i pozyskiwaniu funduszy z źródeł zewnętrznych.
•

Poruszono problem porzuconych śmieci na terenie sołectwa. Niestety zaśmiecanie to duży
problem, świadczący o braku edukacji w tym kierunku i kultury osób zaśmiecających. Jeżeli
Państwo są naocznymi świadkami proszę i zgłoszenie na policję lub do Gminy.

•

Zapytano czy z związku z próbnym wznowieniem połączeń autobusowych istnieje
możliwość aby ustalić jeszcze jedno

połączenie ok. godzin południowych powrotne

z Nowego Miasta Lubawskiego? Umożliwiłoby to szybszy powrót min. od lekarzy osób
starszych i bez własnych środków lokomocji. Wójt odpowiedział, iż zapyta się o taką
możliwości.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała
Marta Bartkowska

Sołtys wsi Edyta Gorzka

