Protokół
z zebrania wiejskiego sołectwa Kaczek
Zebranie odbyło się 10 lutego 2020r. o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Kaczku. Na ogólną
liczbę 97 mieszkańców sołectwa w zebraniu wzięło udział 14 osób, a więc więcej niż 1/10
stałych mieszkańców.
Zebranie odbyło się w I terminie.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto udział w zebraniu brali:
1) Tomasz Waruszewski – Wójt Gminy
2) Marian Hincman – Sołtys wsi Kaczek
3) Zbigniew Podwojewski – Radny Gminy
4) Marta Szwechowicz – pracownik Urzędu Gminy
Porządek zebrania:
1) Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
2) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za 2019 rok.
3) Informacje z bieżącej działalności Wójta Gminy.
4) Wnioski i zapytania.

Ad.1
Zebranie otworzył i przeprowadził Sołtys wsi Pan Marian Hincman, powitał zebranych i
stwierdził ważność zebrania jak na wstępie protokołu.
Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku zebrania.
Nie zgłoszono żadnych uwag, ani dodatkowych punktów do porządku obrad.
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2
Sołtys wsi przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za 2019 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.

Ad.3
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 o Gminnej Radzie Seniorów ( 16 sołectw – 16 radnych)
e- usługi
Informacja o trudnej sytuacji finansowej Gminy oraz o problemach oświaty.
Plany Gminy - dalsza budowa dróg.

Ad.4
• Zgłoszono potrzebę zamontowania progu zwalniającego w okolicy świetlicy wiejskiej.
Pan Wójt przedstawił dwa warianty progów, które są montowane na terenie gminy Nowe
Miasto Lubawskie oraz ich orientacyjny koszt. Poinformował o konieczności złożenia
wniosku wraz z podpisami mieszkańców wsi. Sprawa do rozważenia.
• Zgłoszono konieczność zabezpieczenia głębokich rowów, które stanowią zagrożenie.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa trafi do Kierownika Referatu drogownictwa Pana
Bulińskiego.
• Mieszkańcy zapytali o możliwość dowozu dzieci do Szkoły w Bratianie.
Pan Wójt odpowiedział , iż zgodnie z regulacją ustawową do trzech kilometrów nie ma
obowiązku dowozu dzieci. Mimo chęci , nie ma podstawowego warunku trzech
kilometrów.
• Mieszkańcy zgłosili zaniepokojenie złomowiskiem powstałym na jednej z posesji w
centrum wsi.
Pan Wójt odpowiedział, że gmina nie jest właścicielem gruntu, Wójt nie jest kompetentny,
aby rozwiązać problem. Aby skutecznie zadziałać potrzebne jest pismo mieszkańców wraz
z podpisami.
• Mieszkańcy zgłosili problem z internetem.
Pan Wójt odpowiedział, iż budowany jest internet światłowodowy. Marszałek
województwa wybudował sieć szkieletową, teraz kwestie proceduralne stoją na
przeszkodzie , aby inwestycja została zakończona.
• Zgłoszono problem dziur w drodze.
Pan Wójt odpowiedział, że wiosną droga będzie naprawiana.
• Sołtys wsi zgłosił konieczność wymiany bądź naprawy tablicy ogłoszeń.
Pan Wójt odpowiedział, iż można na ten cel przekazać środki z funduszu sołeckiego lub
przeznaczyć inną tablicę ogłoszeń, którą gmina dysponuje.

Na tym zebranie zakończono
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