PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA

SOŁECTWA Jamielnik
Zebranie odbyło się w dniu 11.02.2020 roku o godz. 19:15 w świetlicy wiejskiej
w Jamielniku.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1
Statutu Sołectwa Jamielnik uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie uchwałą Nr XLI/210/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu
Sołectwu Jamielnik.
Na 1093 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 32 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 Ewa Leśniewska
- Radna Powiatu Nowomiejskiego Barbara Grzywacz
- Radna Gminy Edyta Włodarska
- Radny Gminy Mirosław Dajos
- Radna Powiatu Nowomiejskiego Barbara Grzywacz - Protokołujący zebranie pracownik
Urzędu Gminy Anna Lange
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 otworzyła i prowadziła Pani Sołtys Ewa Leśniewska wyznaczona przez Wójta
Gminy Nowe Miasto Lubawskie do prowadzenia zebrania wiejskiego.
Prowadząca stwierdziła, że zebranie odbywa się w drugim terminie dlatego, że
uczestniczy w nim mniej niż 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu.
Przewodnicząca 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 przedstawiła Sołtys, Pani Ewa
Leśniewska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.

Ad 3
Wójt przedstawił informację z bieżącej działalności.
Na początku Wójt podziękował za inicjatywy społeczne przede wszystkim:
• rozbudowa remizy;
• zagospodarowanie stawu;
• urządzenia siłowni plenerowej;
• dostęp i możliwość korzystania z jeziora Gil;
• miłe przyjęcie delegacji niemieckiej.
Na prośbę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Wójt przedstawił informacje
o zagrożeniach wynikających z:
• zmian klimatu – brak zimy, ocieplenie klimatu , które stwarza szereg zagrożeń; suszazmniejszenie płodów rolnych
• występowania nowych odmian chorób (związanych z komarem tygrysim, nowymi
odmianami kleszczy),
• koronawirusa- ponad 43 tys. zarażonych osób (dane mogą być dalece zaniżone),
wirus rozprzestrzenia się błyskawicznie, w 24 krajach już jest potwierdzony;
• ptasiej grypy (ostatnio w samej Gminie Zalewo trzeba było zutylizować 24 tys. szt
indyków oraz w Gminie Grunwald stwierdzono ognisko ptasiej grypy).
• afrykańskiego pomoru świń (ASF) – wirus roznoszony głównie przez dziki. Powiat
Nowomiejski jest jedynym, w którym nie stwierdzono ASF.
Dalej Wójt poinformował, iż powstała inicjatywa powołania Gminnej Rady Seniorów.
Jest to organ analogiczny do rady gminy. W okolicach kwietnia br. Będą dostępne formularze
zgłoszeniowe. Zasadą będzie, że jeden Radny z jednego sołectwa może wejść do Rady Gminy.
W przypadku dwóch kandydatów, na zebraniu zostaną wybrani w drodze wyborów. Senior jest
to osoba, która ukończyła 60 r.ż.
Rada Seniorów ma charakter: inicjatywny, doradczy, konsultacyjny wobec organów gminy,
która współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.
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.
Wójt podkreślił, iż na terenie Gminy mamy inne organizacje, jedną z nich jest Stowarzyszenie
Wspierające Wieś Jamielnik, które prowadzi Klub Seniora, a drugim Stowarzyszenie
prowadzącym taki Klub jest w miejscowości Mszanowo.
Następnie Wójt omówił sprawy dotyczące sołectwa w kwestii planowanych
oraz realizowanych inwestycji we wsi Jamielnik, a przede wszystkim zrealizowanie
największej inwestycji w historii Gminy Nowe Miasto Lubawskie tj. budowa dróg wraz z
budowa sieci kanalizacyjnej. Wójt zaznaczył, iż przy okazji tej inwestycji, dzięki współpracy z
Energetyka udało się wymienić oświetlenie (poza dofinansowaniem) . Wójt nadmienił, iż
oprócz dróg zostało wybudowane oświetlenie, które jest własnością Gminy. W planach jest
wymiana oświetlenie przy ul. Jana Pawła II. Wójt wspomniał także o ziemi, której część została
już przyjęta od PKP wraz z budynkami. Trwają rozmowy o przyjęciu dalszej części budynków.
Wójt wspomniał o budowie Stacji uzdatniania wody w Skarlinie, która ma na celu poprawy
jakości wody. Jest pilna potrzeba wybudowania dwóch bliźniaczych Stacji tj. w Skarlinie, koszt
jednej stacji ok 2 mln zł. Wójt nadmienił też o tegorocznej budowie oczyszczalni ścieków w
Jamielniku. Na końcu Wójt podziękował Radzie Gminy za współpracę.
Ad 4
Zgłoszono następujące wnioski i zapytania.
- Mieszkaniec: Podziękowania za wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej,
zarazem zaproszenie do korzystania.
- Mieszkaniec: W którym roku będzie rozbudowa sieci kanalizacji (stara część Jamielnika)?
Wójt: Nie jestem w stanie przybliżyć, w którym roku będziemy rozbudowywać dalej sieć.
Nie mamy jeszcze dokumentacji.
Pragnę zaznaczyć, iż znaczną część środków finansowych w najbliższym czasie
pochłonie gminna oświata przez co zmniejszą się możliwości inwestycyjne gminy. W chwili
obecnej całość dochodów gminy pochodząca z podatków przeznaczana jest na utrzymanie
szkół. Będziemy podejmować działania, które pozwolą gminie rozwijać się wszechstronnie.
- Mieszkaniec: Czy jest możliwość, aby autobus z Nowego Miasta Lubawskiego wracał
wcześniej?
Wójt: Problem jest złożony, z tego względu, iż większość ludzi przesiadła się na samochody.
W momencie uruchomienia linii jedzie jedna czy dwie osoby. Gmina w poprzednich latach już
finansowała projekt ze współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy, który miał na celu dowóz
mieszkańców do pracy. W wyniku tego linii zostały uruchomione, gdzie autobus jeździł pusty.

- Pani Sołtys zaznaczyła, że jest już projekt na modernizację świetlicy w Jamielniku.
Mieszkaniec przedstawił projekt, który stanowi zał. nr 3.
Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadząca zebranie zakończył wiejskie zebranie
sołectwa Jamielnik.

Protokołował

Sołtys wsi Jamielnik

Anna Lange

Ewa Leśniewska

