PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SOŁECTWA Mszanowo
Zebranie odbyło się w dniu 06.02.2020 roku o godz. 17.15 w Sali obrad Urzędu Gminy
w Mszanowie.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1 Statutu
Sołectwa Mszanowo uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie uchwałą Nr XLI/213/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu
Sołectwu Mszanowo.
Na 601 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 21 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 Patrycja Tessmer-Dias
- radna Halina Sieńska
- protokołujący zebranie pracownik Urzędu Gminy Sabina Rezmer
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 sołtys Patrycja Tessmer-Dias, wyznaczony 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.
Następnie przedstawiła 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 Mszanowa Patrycja
Tessmer-Dias.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad.3
Wójt podziękował Pani sołtys oraz całej radzie sołeckiej za dotychczasową pracę oraz
zaangażowanie w rozwój wsi i integrację mieszkańców.
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Następnie zachęcał do wzięcia udziału w drugiej edycji 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. Wójt wspomniał też, że bardzo dużym problemem stają się
śmieci, które wciąż możemy zobaczyć wzdłuż dróg, w lasach i przy brzegach rzek oraz przy
ścieżce rowerowej.
Wójt przedstawił informacje otrzymane od wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczące:
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),
e) afrykańskiego pomoru świń;
Poinformował również mieszkańców, iż jest pomysł powstania w Gminie Rady Seniorów. Z
jednego sołectwa do Rady Seniorów miałby należeć jeden przedstawiciel w wieku 60+.
Formularze będą dostępne w urzędzie Gminy w kwietniu br. Kadencja miałaby wynosić 5 lat.
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 odniósł się do sytuacji finansowej gminy Nowe Miasto Lubawskie. W związku z tym, iż
znaczną część środków finansowych w najbliższym czasie pochłonie gminna oświata
zmniejszą się możliwości inwestycyjne gminy. W chwili obecnej gmina musi dołożyć 900
tys. zł. Decyzją kuratora oświaty wszystkie szkoły w gminie będą funkcjonowały na
dotychczasowych zasadach. Mimo to, nadal będziemy podejmować działania, które pozwolą
gminie rozwijać się wszechstronnie.
Inwestycje planowane w sołectwie Mszanowo:

2

- remont świetlicy wiejskiej – jest dotacja na termomodernizację, na remont kuchni i łazienek
środki muszą pochodzić z budżetu gminy;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich – na tę inwestycję mamy złożony
wniosek o dofinansowanie, inwestycja obejmie całe Łąki, również zabudowania w kierunku
Iławy;
- planowane jest zakończenie budowy drogi w Łąkach na osiedlu w kierunku Iławy;
dofinansowanie tej inwestycji pochodzi w części z funduszu sołeckiego;
- budowa oświetlenia w Mszanowie – nowe lampy będą od mostu w kierunku skrzyżowania
na Bratian, przy przejściu dla pieszych przy urzędzie, na ulicy Parkowej i przy świetlicy
wiejskiej;
- modernizacja przystani kajakowej – tu czekamy na decyzję w sprawie dofinansowania
inwestycji, mamy już złożony wniosek;
- w związku z powracającym tematem wycinki drzew przy moście (utrudniają one widok)
przekazaliśmy sprawę do Wód Polskich, ponieważ teren ten nie należy do gminy;
Ad.4.
Wnioski i zapytania:
- Czy można postawić znak „zakaz zatrzymywania” na ulicy Parkowej?
Wójt: Jest taka możliwość, proszę złożyć wniosek wraz z podpisami mieszkańców.
- Kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji w Łąkach?
W: Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie pozytywnie rozpatrzony prace rozpoczną się w
2021 r.
- Co z możliwością przyłączenia się do sieci gazowej?
W: Sieć gazowa w najbliższym czasie powstanie na ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście
Lubawskim. To już bardzo blisko Mszanowa. Sądzę, że można zebrać podpisy mieszkańców
zainteresowanych tematem i wysłać zapytanie dot. Możliwości przyłączenia do firmy
realizującej to zadanie.
- Dlaczego tak drastycznie wzrosły opłaty za śmieci?
W: Wzrost kwoty za odbiór odpadów związany jest z wejściem w życie nowej ustawy, która
dotyczy firm odbierających odpady oraz zajmujących się ich utylizacją. Ustawa ta uchwalona
jest na 3 lata.
- Co z odpadami w przypadku budownictwa wielorodzinnego? Jak ma wyglądać segregacja?
W: System będzie podobny – segregować można do oddzielnych, odpowiednio
oznakowanych koszy lub, jak do tej pory, wykorzystywać kolorowe worki.
- Skąd można nabyć kosze do segregacji?
W: Do tej pory każde gospodarstwo domowe odpowiadało za zakup koszy. Zobaczymy jak
będzie wyglądała ta kwestia po wejściu w życie ustawy.
- Czy można w przydomowych ogródkach palić ogniska?
W: Nie jest to zakazane pod warunkiem, że nie palone np. śmieci czy odpady pozostałe po
budowie – musi to być ognisko typowo „rekreacyjne”. Należy jednak ten fakt zgłosić do
straży pożarnej, aby nie zostać obciążonym grzywną w przypadku nieuzasadnionego
wezwania służb.
- Gdzie można wyrzucać plastikowe pojemniki po oleju samochodowym?
W: Do odpadów zmieszanych. Podobnie jak potłuczoną porcelanę.
- A co z odchodami psów?
W: W tym przypadku do biodegradowalnych.
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- Czy na ulicy Długiej można postawić znak ograniczenia prędkości lub próg zwalniający?
Kierowcy nagminnie przekraczają na tym odcinku prędkość, ostatnio nawet było tam
dachowanie pojazdu.
W: Wszystkie przypadki łamania przepisów proszę zgłaszać na policję. Istnieje również
internetowa mapa zagrożeń, na której również można oznaczać niebezpieczne miejsca.
Policja ma obowiązek sprawdzić zasadność tych zgłoszeń, musi wysłać patrol. Jeśli chodzi o
próg zwalniający, nie jest to też idealne rozwiązanie – mieszkańcy w pobliżu których próg się
znajduje skarżą się m.in. na hałas i spaliny. Poza tym, odcinek ten został udostępniony na
potrzeby budowy obwodnicy.
- Czy budowa obwodnicy zostanie ukończona w terminie?
W: Wykonawcy podtrzymują zadeklarowany termin czyli poł. 2021 r.
- Co z salami za świetlica wiejską? Czy po remoncie będą mogli z niej korzystać członkowie
Klubu Seniora?
W: Oczywiście. Sala ma być dostępna dla wszystkich. Chcielibyśmy też poprawić
funkcjonalność Sali przy GCK-u.
Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadzący zebranie zakończył wiejskie zebranie
sołectwa Mszanowo.

Protokołowała
Sabina Rezmer

Przewodnicząca zebrania
Patrycja Tessmer-Dias
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