PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SOŁECTWA Chrośle
Zebranie odbyło się w dniu 03.02.2020 roku o godz. 19:15 w świetlicy wiejskiej w
Chroślu.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1 Statutu
Sołectwa Chrośle uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
uchwałą Nr XLI/207/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chrośle.
Na 311 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 28 mieszkańców sołectwa, co stanowi mniej
niż 10% osób uprawnionych. W związku z tym zebranie odbywa się w drugim terminie.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
W zebraniu uczestniczyli:
- Wójt Gminy Tomasz Waruszewski
- prowadzący zebranie sołtys Marek Miecznikowski
- Marcin Buliński pracownik Urzędu Gminy
- protokołujący zebranie pracownik Urzędu Gminy Adam Murawski
Porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku zebrania.
2) Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2019 rok.
3) Informacje z bieżącej działalności Wójta Gminy.
4) Zapytania i wnioski.
5) Zakończenie zebrania.
Przebieg zebrania
Ad 1
Zebranie otworzył i prowadził Pan Sołtys Kazimierz Domżalski wyznaczony przez Wójta
Gminy Nowe Miasto Lubawskie do prowadzenia zebrania wiejskiego.
Prowadzący stwierdził, że zebranie odbywa się w drugim terminie dlatego, że uczestniczy
w nim mniej niż 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu.
Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania, w brzmieniu jak na stronie 1.
Nie zgłoszono dodatkowych punktów.
Porządek zebrania uchwalony został jednogłośnie.
Ad 2
Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej przedstawił sołtys Pan Marek
Miecznikowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad 3
Wójt przedstawił informację z bieżącej działalności.

Wójt podziękował mieszkańcom i tym którzy angażowali się przy czyszczeniu stawu.
Następnie zachęcał do wzięcia udziału w akcji sprzątania naszej Gminy. Akcja będzie miała
miejsce w kwietniu i im większa liczba mieszkańców weźmie w niej udział, tym większe
przyniesie efekty, również te o charakterze edukacyjnym w szczególności dla młodszych
mieszkańców Gminy. Wójt wspomniał też, że bardzo dużym problemem stają się śmieci.
Dalej Wójt poinformował, iż jest pomysł powstania w Gminie Rady Seniorów.
Cel działania Rady Seniorów:
1) zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla
seniorów,
2) inicjowanie działań na rzecz seniorów,
3) konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz
seniorów,
4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów,
5) informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska
seniorów,
6) podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu
seniorów do budowania wolontariatu seniorów,
7) dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych, w tym
osób starszych,
8) inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,
9) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy
Nowe Miasto Lubawskie oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju,
10) budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
11) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.
Z jednego sołectwa do Rady Seniorów miałby należeć 1 przedstawiciel. Formularze będą
dostępne w urzędzie Gminy w kwietniu br. Kadencja miałaby wynosić 5 lat.
W dalszej kolejności na prośbę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Wójt przedstawił
informacje o zagrożeniach wynikających z:
a) zmian klimatu,
b) występowania nowych odmian chorób (związanych z komarem tygrysim, nowymi
odmianami kleszczy),
c) koronawirusa,
d) ptasiej grypy (ostatnio w samej Gminie Zalewo trzeba było zutylizować 24 tys. ptaków
– indyków),
e) afrykańskiego pomoru świń.
Wójt powrócił do wniosku z poprzedniego zebrania odnośnie sadzonek drzewek i
poinformował że będzie to realizowane na wiosnę tego roku.
Z ważniejszych inwestycji – budowa drogi Chrośle – Pustki, Wójt podziękował rolnikom
właścicielom działek o nieodpłatne przekazanie. Droga ta spełniać będzie odpowiednie
standardy normy, będzie miała szerokość 5 metrów oraz pobocza i rowy. Były też
przeprowadzone wykupy działek.
Kierownik Referatu Drogownictwa Marcin Buliński przedstawił szerzej temat inwestycji.

Na poprzednim zebraniu sołeckim zadecydowano aby część środków z funduszu sołeckiego
przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Chrośle – Pustki. Fakt
ten ma miejsce aby go sfinalizować. Jesteśmy po etapie przejęcia nieruchomości granicznych.
Projekt tej drogi jest ale potrzeba jeszcze potwierdzenia zjazdów w terenie aby wysłać dalej do
uzgodnień. Droga będzie miała szerokość 5 metrów oraz 0,75 m poboczy oraz rowy. Projekt
ten będzie dofinansowany z FDS.
Ad 4
Zgłoszono następujące wnioski i zapytania.
Mieszkaniec: Czy będzie naprawiona droga gminna Chrośle – Gryźliny?
Wójt: Drogi będą weryfikowane i naprawiane wiosną tego roku.
Mieszkaniec: Kto wykonuje przyłącza wody, prądu i innych do obiektów aby po wykonaniu
ją zagęścić i utwardzić miejsce w drodze?
Kierownik Referatu Drogownictwa Marcin Buliński: w nawiązaniu do powyższego prośba o
zgłaszanie tego problemu do nas a my będziemy weryfikować to w terenie. Wykonawca ma
obowiązek przywrócić do porządku pas drogowy zgodnie z zasadami. Wójt potwierdził
odpowiedź i wyjaśnił że wykonawca ma obowiązek w okresie 2 lat od daty odbioru pasa
drogowego uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowego otrzymującego decyzję
zobowiązany jest usunąć ujawniające się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym
wykonaniem robót w terminie natychmiastowym wyznaczonym przez zarząd drogi.
Mieszkaniec: Prośba o to aby solidniej naprawiać drogi gruntowe i robić odwodnienie tych
dróg ponieważ przyniesie to lepszy efekt.
Wójt: Jest masa różnych sposobów naprawy dróg gruntowych a mamy ich ponad 200 km.
Kondycja gmin słabnie, sytuacja staje się coraz słabsza, kondycja gmin słabnie ale działamy
ponieważ tego oczekują od nas mieszkańcy.
Mieszkaniec: Prośba o informację odnośnie remontu placu za boiskiem.
Wójt: Możemy to uwzględnić w naszym planie, utwardzić kruszywem. Mamy pewien budżet i
zależnie od sytuacji wykorzystujemy go, jednak musimy też oszczędzać aby wykonywać inne
zadania.
Sołtys: Zaproponował aby remont boiska rozłożyć na dwa lata a przeznaczyć też na to
zadanie środki z funduszu sołeckiego.
Mieszkaniec: Co gmina robi w sprawie ochrony środowiska odnośnie nowych projektów?
Wójt: Wniosek potwierdza że jest taka potrzeba i są też różne zapotrzebowania. Gmina stara
się poinformował o programie Czyste Powietrze. Programu w naszej gminie na wymianę
pieców nie ma ale zastanawiamy się czy nie uruchomić w związku z problemem smogu.
Podejmujemy też szereg działań jak pojawiają się możliwości. Przykładem tego może

termomodernizacja szkół. Schodzimy z pieców węglowych. Dodatkowo też jest program
wymiany azbestu. Wójt poinformował że podatek w 100% przeznaczany jest na realizację
zadań oświatowych.
Wójt: Będzie szerszy wniosek i szersze poparcie to się do tego przychylimy. Robimy wszystko
by nie utracić naszych możliwości inwestycyjnych, aby też ograniczyć problem odpływu ludzi
do innych miejscowości. Przedstawił też po krótce problem szkół i mniejszą ilość urodzeń.
Mieszkanka: Zapytała o plac zabaw w centrum wsi Chrośle.
Wójt: Rozpoczęto procedurę utworzenia placu zabaw przy byłej szkole. Wójt poinformował że
odnośnie przepisów prawa to Ministerstwo Infrastruktury musi udzielić odstępstwa. Mamy już
pozytywną opinię zarządców dróg, decyzję komunikacji ze Starostwa i składamy do
Ministerstwa sądzimy się zgodzi a walczymy o to, jesteśmy dobrej myśli.
Mieszkanka: Czy stawka za śmieci wzrośnie?
Wójt: Przekazał informację o zwiększeniu stawki o 100%, wynika to z ustaw. Wzrosły też
koszty.
Mieszkaniec: Czy gmina odzyskuje środki z racji podniesienia opłaty?
Wójt: Środki nie wracają.
Sołtys Marek Miecznikowski przekazał też informację odnośnie odpadów folii rolniczych, że
trzeba złożyć wniosek. Musi też być zawarta umowa u pracownika gminy na odbiór odpadów.
Na koniec rozłożono projekt drogi Chrośle – Pustki po to, aby mieszkańcy mieli możliwość
zapoznania się z nim i wskazać, ustalić lokalizację zjazdów na swoje nieruchomości.
Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadzący zebranie zakończył wiejskie zebranie
sołectwa Chrośle.
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