Protokół
z zebrania wiejskiego sołectwa Gryźliny
Zebranie wiejskie odbyło się w dniu 04 lutego 2020r., o godz. 1915, w lokalu świetlicy wiejskiej
w Gryźlinach.
Na ogólną liczbę 226 stałych mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 18 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) Radna Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Edyta Gorzka,
3) Pracownik Urzędu Gminy – Marta Bartkowska.
Porządek zebrania:
1) Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
2) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019r.
3) Informacje o bieżącej działalności Wójta Gminy.
4) Zapytania i wnioski.
5) Zakończenie zebrania.
Przebieg zebrania:
Ad 1
Zebranie otworzył i prowadził sołtys wsi Krzysztof Słowik. Powitał zebranych i stwierdził 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 Pan Krzysztof Słowik przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
za 2019r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad 3
Wójt Gminy Tomasz Waruszewski w swoim wystąpieniu podjął następujące zagadnienia:
•

Przywitał mieszkańców Gryźlin i podziękował za ich obecność.

•

Pogratulował mieszkankom sołectwa zawiązania Koła Gospodyń Wiejskim, życząc im
owocnej pracy i wielu sukcesów.

•

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:
•

Czy będzie remont drogi w kierunku Lekart?
Tak już wiosną przewidziany jest remont drogi na tym odcinku.

•

Czy Gryźliny mają szansę na podłączenie się do sieci internetu światłowodowego?
Jest to inwestycja Marszałkowska, realizowana a w poszczególnych miejscowościach,
głównie w centralnych miejscach, wysyłane było pismo czy Gryźliny były ujęte ale niestety
na dzień dzisiejszy brak jest odpowiedzi.

•

Mieszkańcy poinformowali o incydencie przejeżdżania rolników ciągnikami z maszynami
przez odcinek ścieżki rowerowej.

Pan Wójt poprosił o szybką, skuteczną reakcję i zgłoszenie incydentów na policję
lub do Gminy.
•

Zapytano o odbiór foli rolniczych.
Złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o dofinansowanie. Wójt przypomniał o tym iż rolnicy mieli zgłosić szacowane ilości folii.

•

Poinformowano Wójta, iż po ostatniej wyżynce zakrzewień przy drodze powiatowej
nie usprzątano dokładnie pozostałości.
Pan Wójt odpowiedział, iż zostało to już zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych, która
przeprowadzała wycinkę.

•

Naświetlono problem wrastania zakrzewień w pas drogi powiatowej i sytuacje zarysowań
pojazdów.
Pan Wójt odpowiedział, iż problem zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych,
zachęcając również mieszkańców do samodzielnej, bieżącej reakcji.

•

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 o termin otwarcia obwodnicy?
Otwarcie obwodnicy przewidziane jest na czerwiec 2021r.

•

Pan sołtys Krzysztof Słowik podziękował mieszkańcom za obecność i aktywną postawę na
rzecz wsi.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała
Marta Bartkowska

Sołtys wsi Gryźliny
Krzysztof Słowik

