Protokół
z zebrania wiejskiego sołectwa Bratian
Zebranie odbyło się 10 lutego 2020 r. o godz. 1915 w remizie OSP w Bratianie. Na ogólną liczbę
1531 mieszkańców sołectwa w zebraniu wzięło udział 26 osób, a więc mniej niż 1/10 stałych
mieszkańców.
Zebranie odbyło się w II terminie i zgodnie z § 16 pkt 5 Statutu Sołectwa jest ważne bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto udział w zebraniu brali:
1) Tomasz Waruszewski – Wójt Gminy
2) Roman Sienkowski – Sołtys wsi Bratian
3) Krzysztof Dembiński – Radny Gminy
4) Karol Jakubowski – Radny Gminy
5) Zbigniew Podwojewski – Radny Gminy
6) Marta Szwechowicz – pracownik Urzędu Gminy
Porządek zebrania:
1) Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy o zmianę zakresu
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020.
3) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za 2019 rok.
4) Informacje z bieżącej działalności Wójta Gminy.
5) Wnioski i zapytania.
Ad.1
Zebranie otworzył i przeprowadził Sołtys wsi Pan Roman Sienkowski, powitał zebranych i
stwierdził ważność zebrania jak na wstępie protokołu.
Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku zebrania.
Zgłoszono dodatkowy punkt do porządku obrad.
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Sołtys wsi odczytał wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego w 2020 roku. Dotyczył on przeznaczenia kwoty 6.000 złotych, zrezygnowano z
planowanego doposażenia sali w budynku remizy OSP w Bratianie. Kwotę 6.000 złotych
przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania strażaków OSP Bratian. Jednogłośnie podjęto
uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy o zmianę zakresu przedsięwzięć w
ramach funduszu sołeckiego na rok 2020
Uchwała stanowi załącznik nr 2.
Ad.3
Sołtys wsi przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za rok 2019.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3.

Ad.4
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie przedstawił informacje z bieżącej działalności Wójta.
• Podziękowanie mieszkańcom, którzy uczestniczyli w Igrzyskach wsi.
• Informacja na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.
• Wiosenna akcja sprzątania gminy.
• Informacja dotycząca koszy na odzież PCK w Bratianie notoryczny bałagan wokół
koszy, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie kosze zostaną zlikwidowane w miejscowości.
• Informacja o Gminnej Radzie Seniorów ( 16 sołectw – 16 radnych)
• Karta seniora, uprawnia do szeregu zniżek.
• e- usługi
• wycinka drzew nad rzeką Wel
• Informacja o trudnej sytuacji finansowej Gminy oraz o problemach oświaty, słabnie
kondycja finansowa samorządów w Polsce, likwidacja Gimnazjów spowodowała
zmniejszenie liczby uczniów, co skutkuje zmniejszeniem subwencji. Z roku na rok
gmina zwiększa nakłady na oświatę
• Plany Gminy -plany inwestycyjne. Gmina stawia na rozwój wszechstronny, mieszkańcy
oczekują rozwoju infrastruktury do czego dążymy mimo trudnej sytuacji finansowej.
Plany dotyczące sołectwa wsi Bratian są duże:
- Budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską. Będzie to nowoczesny budynek
wielofunkcyjny. Podziękowanie dla Sołtysa i kółka rolniczego za środki finansowe
przeznaczone na sporządzenie dokumentacji oraz na utwardzenie placu przy Szkole
Podstawowej.
- Remont ulic Grunwaldzkiej, Polnej i Krętej.
- Wyłożenie kostką placu przy szkole oraz wybudowanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do starej części szkoły.
Ad.5
• Prośba Sołtysa wsi o sprzątanie okolicy oraz o przekazywanie 1% podatku na OSP
Bratian.
• Prośba mieszkanki o przystanek autobusowy na ulicy Olsztyńskiej.
Pan Wójt odpowiedział, jest to sprawa do sprawdzenia i rozważenia, jeśli będzie taka
możliwość to jak najbardziej kolejny przystanek zostanie postawiony.
• Mieszkańcy zapytali o możliwość wymiany lustra przy ul. Olsztyńskiej.
Pan Wójt odpowiedział , że lustro w najbliższym czasie zostanie wymienione.
• Mieszkańcy zgłosili propozycję ustawienia koszy na śmieci w okolicy „Orlika”.
Pan Wójt odpowiedział, że ze względu na problem z utrzymaniem czystość zostanie
ustawiony jeden kosz przy wejściu na boisko „Orlik”.
• Mieszkańcy zgłosili problem z chodnikiem na ulicy Grunwaldzkiej w stronę mostu na
rzece Drwęca.
Pan Wójt odpowiedział, iż chodnik w najbliższym czasie zostanie przełożony.
• Zgłoszono problem oznakowania ulicy Grunwaldzkiej, brak konsekwencji.
Pan Wójt odpowiedział, że oznakowanie zostanie sprawdzone.
• Zgłoszono propozycję nazwania „ronda”
Pan Wójt odpowiedział, iż można rozważyć propozycję, gdyż warto ożywiać pamięć o
tych, którzy żyli w naszej ” małej ojczyźnie”.
• Zgłoszono problem oświetlenia w miejscowości.

•

•

Pan Wójt odpowiedział, iż sprawa zostanie wyjaśniona, Bratian posiada całodobowe
oświetlenie.
Mieszkaniec zgłosił problem z kanalizacją, studzienki w okolicy jego posesji.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa zostanie przekazana do Zakładu Usług
Komunalnych w Mszanowie.
Zgłoszono utrudnienia na ulicy Kościelnej spowodowane stojącymi tam autami.
Pan Wójt opowiedział, iż gmina ze swej strony ustawiła znaki zakazu, propozycja żeby
mieszkańcy parkowali na swoich posesjach.
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