Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gwiździny
Zebranie odbyło się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 19:15 w Świetlicy Wiejskiej
w Gwiździnach.
Zebranie zostało zwołane przez Wójta Gminy na podstawie § 23 ust.1 Statutu Sołectwa
Gwiździny uchwalonego przez Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie uchwałą
Nr XLI/209/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gwiździny.
Na 785 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 43 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
- radny Zdzisław Domżalski
- pracownik Urzędu Gminy Agnieszka Leśniewska
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.
6) Zakończenie zebrania.
Przebieg zebrania:
Ad 1
Zebranie otworzył i prowadził sołtys Ireneusz Dąbrowski 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 został uchwalony jednogłośnie.
Ad 2
Sołtys wsi przedstawił propozycję zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego w 2020 roku. Dotyczył on przeznaczenia kwoty 33 017,40 zł,
zrezygnowano z wykonania zadaszenia trybun na boisku w Gwiździnach. Kwotę 20 000 złotych
przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gwiździnach. Kwotę 13 017,40 zł
przeznaczono na klub sportowy „Wicher”. Uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta
Gminy o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 podjęto 42
głosami za, 1 głosem wstrzymującym się.
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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
Pan Wójt na początku przedstawił kilka informacji.
Podziękował Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za współpracę.
Najpierw Pan Wójt 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.
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 oraz w Gminie Grunwald stwierdzono ognisko ptasiej grypy),
e) afrykańskiego pomoru świń.
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.
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Duża inwestycja w Gwiździnach - budowa świetlicy wiejskiej, która ma służyć mieszkańcom
przez wiele lat. Jest to najatrakcyjniejsza i najlepiej wyposażona świetlica w całej Gminie Nowe
Miasto Lubawskie.
Budowa sieci wodociągowej pod Mroczenko. Wójt poinformował, że w planach inwestycyjnych
jest w budowa dwóch Stacji Uzdatniania Wody, takich jak powstała w Skarlinie. Jedna z nich
powstanie albo w Tylicach, albo w Gwiździnach.
Budowa chodnika na cmentarzu - część środków przeznaczono z opłat za groby, część środków
z budżetu Gminy. Była potrzeba naprawy tego chodnika dzięki czemu poprawiła się estetyka
cmentarza.
Wójt przedstawił informację 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. Będą mniejsze środki na inwestycje w kolejnych latach.
Wójt poinformował, że będzie orgaznizowany odbiór odpadów po rolniczych. Złożono
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o
dofinansowanie. Wójt przypomniał o tym, iż rolnicy musieli zgłaszać szacowane ilości folii.
Odpady będą odbierane od rolników z posesji.
Ad 5
Wnioski i zapytania:
Przedstawiciel Klubu Sportowego Wicher Gwiździny złożył na ręce Wójta Gminy wniosek o
pomoc finansową w utworzeniu drużyny tenisa stołowego występującej w oficjalnych
rozgrywkach Państwowego Związku Tenisa Stołowego.
Pan Wójt powiedział, że warunki finansowe są do zaakceptowania i Gmina będzie wspierać Klub
Sportowy Wicher Gwiździny w tej kwestii.
Mieszkańcy zapytali Pana Wójta o co chodzi w pismach, które otrzymali z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Radny Zdzisław Domżalski powiedział, że zasięgnie informacji w Starostwie Powiatowym i
przekaże mieszkańcom.
Mieszkanka zapytała dlaczego w Gwiździnach nie jeżdżą busy.
Pan Wójt odpowiedział, że busy nie jeżdżą, ponieważ nie ma żadnego zainteresowania ze strony
mieszkańców. Kierowcę należy opłacić, paliwo kosztuje i nie kalkuluje się to jeżdżenie.
Mieszkańcy proszą o zamontowanie lamp przy cmentarzu i między blokami.
Sołtys powiedział, że lampy solarne będą przestawione w momencie kiedy skończy się trwałość
projektu.
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Mieszkaniec zapytał, czy będzie budowany chodnik przy drodze powiatowej w kierunku
Mroczna.
Pan Wójt : Wniosek w tej sprawie został przekazany do Starostwa i informacji należy zasięgać
w Starostwie Powiatowym.
Mieszkaniec zgłosił problem słabego ciśnienia wody i prosi o utwardzenie drogi gruntowej
w kierunku starej żwirowni.
Mieszkaniec prosi o naprawę drogi w kierunku Tylic, zasugerował aby obniżyć pobocza i dobrze
utwardzić drogę.
Pan Wójt : Jeśli chodzi o drogi to skutecznym rozwiązaniem jest budowanie drogi od podstaw.
Powierzchowna naprawa dróg jest rozwiązaniem na chwilę.
Mieszkańcy podjęli dyskusję na temat finansowania oświaty, pytali Wójta co robi, żeby zachęcić
innych do osiedlenia w Gwiździn . Pan Wójt powiedział, że została podjęta próba przekształcenia
małych szkół w społeczne czy też zmniejszenia ilości oddziałów do klas 1-3. Szukaliśmy
rozwiązania w związku z rosnącymi kosztami utrzymania oświaty. Zamiarem Gminy nigdy nie
było zamknięcie szkół. Kurator i mieszkańcy nie zgodzili się na te rozwiązanie więc będziemy
starali się szukać oszczędności gdzie indziej, choć w obecnej sytuacji jest to trudne bo wpływy
z podatku rolnego i od nieruchomości są przeznaczane w całości na finansowanie oświaty.
Mieszkańcy zasugerowali, iż inwestowanie w budownictwo wielorodzinne spowoduje napływ
nowych mieszkańców i wpłynie korzystnie na większą ilość dzieci w szkole.
Pan Wójt powiedział, że postawienie bloku jest to koszt 4 000 000 złotych, są to środki publiczne
i nie ma pewności, że wszyscy mieszkańcy gminy wyrażą zgodę na zainwestowanie środków
w budowanie bloku.
Mieszkaniec powiedział, że warto ściągnąć jakiegoś inwestora, który zapewni społeczeństwu
miejsca pracy, a przy okazji postawić blok aby dać pracownikom mieszkania.
Mieszkaniec zapytał czy w Kółku Rolniczym można składać kamienie.
Pan Wójt odpowiedział, że nie widzi żadnych przeciwskazań.
Sołtys podziękowanie mieszkańcom, którzy uczestniczyli w Igrzyskach wsi, podczas których
Gwiździny zdobyły I miejsce.
Ad 6
W związku z wyczerpaniem porządku Sołtys zakończył zebranie wiejskie sołectwa Gwiździny.
Protokołowała

Sołtys wsi

Agnieszka Leśniewska

Ireneusz Dąbrowski
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