Pro to kó ł
z zebrania wiejskiego sołectwa Lekarty
Zebranie odbyło się w dniu 5 lutego 2020r. o godz. 19.15 w lokalu świetlicy wiejskiej w Lekartach.
Na ogólną liczbę 225 mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 22 mieszkańców, a więc mniej
więcej aniżeli 1/10 stałych mieszkańców.
Zebranie odbyło się w II terminie.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1/
Ponadto w zebraniu udział brali:
1)

Wójt Tomasz Waruszewski

2)

Radna Barbara Giziewska

3)

Katarzyna Wieczorek pracownik Urzędu Gminy
Porządek zebrania:

1)

Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania

2)

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019rok.

3)

Informacja Wójta Gminy o bieżących sprawach Gminy

4)

Zapytania i wnioski

5)

Zakończenie zebrania.
Przebieg zebrania:

Ad 1
Zebranie otworzył i prowadził Sołtys wsi Ryszard Pruchniewski. 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 Ryszard Pruchniewski zrelacjonował sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
w 2019roku. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2/
Ad 3
Wójt Gminy Tomasz Waruszewski w swoim wystąpieniu omówił następujące zagadnienia:
-

Podziękował

Radzie

Sołeckiej

za

dotychczasową

działalność

na

rzecz

wsi.

Inicjatorom i autorom książki "Historie z Lekart", w której spisane zostały historie miejscowych
rodów oraz wspomnienia mieszkańców.
-

Wójt

zrelacjonował

komunikat

od

Wojewody

w

i zdrowia człowieka mogących wystąpić na terenie naszej Gminy:
* następstwa zmian klimatycznych

sprawie

zagrożeń

dla

życia

* występujące choroby min. przenoszone przez kleszcze, komary tygrysie itd.
* koranowirus
* ptasia grypa
* afrykański pomór świń ASF
- Poinformował mieszkańców, że na drogi w Lekartach w minionym roku nawieziono 200 ton
kruszywa
- Propozycja powstania Gminnej Rady Seniorów - jako ciało o charakterze konsultacyjnym,
doradczym i inicjatywnym.
- Wójt przekazał mieszkańcom podziękowania od delegacji niemieckiej za miłe przyjęcie.
Ad. 4
Mieszkańcy obecni na zebraniu dyskutowali na następujące tematy:
- Kiedy będzie remontowana droga Lekarty-Jamielnik - Wójt przyznał, że czynione są starania,
dokumentacja jest przygotowana, ale Lasy Państwowe do dnia dzisiejszego nie wydały decyzji w
jakiej wysokości dofinansowanie dostaniemy. Dokumentacja została wykonana na całą drogę, jeśli
otrzymalibyśmy dofinansowanie w wys. 90% inwestycji (początkowo nam powiedziano, że o tyle
mamy się starać), to staralibyśmy się inwestycję zrealizować. Wójt obiecał, że jeszcze raz pojedzie
do Torunia do Nadleśnictwa Jamy negocjować, jednak jeśli będą to rozmowy bezowocne, to w
planach jest budowa 1km drogi do plaży z środków własnych. Na dzień dzisiejszy wykonany zostanie
bieżący remont drogi poprzez nawiezienie kruszywa, również drogi w kierunku Biskupca.
- Mieszkańcy zapytali, w których dokładnie miejscach zostało nawiezione wspomniane
200 ton kruszywa – Wójt obiecał sprawdzić
- Problem z linią wodociągową – mieszkańcy zasygnalizowali, że są przerwy w dostawie wody, której
jakość też nie jest zadowalająca. - Problem może tkwić w sieci bo jest faktycznie stara. W ramach
przeprowadzonej inwestycji otrzymane dofinansowanie nie wystarczyło na wymianę rur w Lekartach,
realizacja wymiany przyłączy musi być wykonana ze środków własnych Gminy, a nie ma funduszy.
- Czy prawdą jest, że w planach jest likwidacja funduszu sołeckiego. – Wójt powiedział,
że z każdym rokiem rosną koszty finansowania oświaty, a Kurator nie zgodził się na zaproponowane
zmiany w małych szkołach naszej Gminy. Jest taki pomysł żeby zrezygnować z funduszu sołeckiego,
szukamy oszczędności, ale jeszcze nic nie zostało postanowione. Mieszkańcy dyskutowali na temat
sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej, obawiają się, że bez funduszu sołeckiego nie poradzą sobie
z tym problemem. Sołtys zakomunikował, że ma przyjść fachowiec, który pomoże wybrać
najbardziej korzystną ofertę.
- Zakomunikowano problem handlu środkami ochrony roślin, które należy nabywać wyłącznie w
miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju działalności - są
przeprowadzane kontrole WIORiN i Policji.

- Wniosek o zmianę opiekuna salki po starej remizie, sala jest zaniedbana i zniszczona. Podjęto
decyzję by dokonać oględzin pomieszczenia i wspólnie z powołaną komisją (Rada Sołecka,
przedstawiciel OSP oraz Urzędu) ustalić cel funkcjonowania i kto ma nią zarządzać.
- Na koniec Wójt Gminy podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w dotychczasowej akcji
sprzątania Gminy i namawiał do kontynuowania przedsięwzięcia w najbliższym czasie.
Na tym zebranie zakończono.

protokołowała

Sołtys wsi

Katarzyna Wieczorek

Ryszard Pruchniewski

