PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SOŁECTWA Nawra
Zebranie odbyło się w dniu 06.02.2020 roku o godz. 19.15 w świetlicy wiejskiej
w Nawrze.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1 Statutu
Sołectwa Nawra uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
uchwałą Nr XLI/214/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nawra.
Na 411 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 16 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
- przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Wiśniewski
- prowadzący zebranie sołtys Dariusz Grabowski
- 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 prowadził sołtys Dariusz Grabowski, 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.
Następnie 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 przedstawił sołtys Nawry Dariusz
Grabowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad.3
Wójt podziękował sołtysowi oraz całej radzie sołeckiej za dotychczasową pracę oraz
zaangażowanie w rozwój wsi i integrację mieszkańców.
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
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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 przez co
zmniejszą się możliwości inwestycyjne gminy. W chwili obecnej całość dochodów gminy
pochodząca z podatków przeznaczana jest na utrzymanie szkół. 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 Nawra:
- budowa oświetlenia w całej wsi, także na tzw. Pręgowni;
- budowa placu zabaw przy wiacie;
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Ad.4.
Wnioski i zapytania:
- Przewodniczący Rady Gminy podziękował wójtowi za decyzje dotyczące zapowiedzianych
inwestycji w Nawrze oraz za inicjatywę przygotowania projektu drogi Nawra-Marzęcice,
podczas których przeprowadzono wiele indywidualnych konsultacji z mieszkańcami wsi.
Łączna kwota zaplanowanych inwestycji to ok. 370 tys. zł więc jak na tak niedużą wieś jak
Nawra jest to znacząca kwota.
- Czy można zrobić coś z nawierzchnią asfaltową przy przystanku autobusowym? Jest spory
uskok, poza tym jest tam też rynna odpływowa i studzienka.
W: W tej sprawie wniosek należy złożyć do powiatu.
- Czy można postawić znak „zakaz zatrzymywania” na odcinku drogi Nawra-Skarlin? Jest
tam znacznie utrudniona widoczność, poza tym pobocze się osypuje. Czy można je
utwardzić?
PRG: Kwestia znaku zakazu była już poruszana. Policja była na miejscu i stwierdziła, że nie
ma konieczności ustawienie takiego oznakowania.
- Czy jest w planach budowa drogi na Pręgownię?
W: W planach krótkoterminowych nie ma tej inwestycji. Możliwe, że w tym roku będziemy
składać wniosek na drogę w kierunku Mikołajek.
Chciałbym podkreślić, że w ciągu 10 lat wydatki pomiędzy miejscowościami naszej gminy na
jednego mieszkańca są zbliżone i mieszczą się w przedziale 8-14 tys. zł/mieszkańca. Nie jest
tak, że inwestujemy tylko w kilka największych miejscowości.
-Jeżeli nie jest planowana budowa nowej nawierzchni to może gmina podejmie jakieś
działania aby ten teren utwardzić?
W: Jak najbardziej, droga na Pręgownię będzie naprawiana na bieżąco. Musimy jednak mieć
informacje od mieszkańców, że coś się dzieje, że jest potrzeba właśnie utwardzenia.
- Jakiś czas temu pojawił się temat nadania nazw ulic w Nawrze. Co postanowiono w tej
kwestii?
PRG: Moim zdaniem bardziej sprawdziłyby się tabliczki przy drogach z numerami domów.
- Jak wygląda temat budowy drogi Nawra-Marzęcice?
W: Dokumentacja na tę drogę wykonana była już jakiś czas temu. W chwili obecnej
projektant dokonuje zmian w projekcie, aby dostosować szerokość drogi do wymaganych 5
m. W tym celu musieliśmy uzyskać opinię i zgodę RDOŚ na wycinkę drzew oraz wykupić
pasy ziemi od mieszkańców. Wszystkie poprawki mają być wykonane do końca roku.
Chcemy również wykonać dokumentacje projektową na budowę drogi do Mikołajek. Być
może uda nam się złożyć wnioski na obie inwestycje.
PRG: Chciałbym poznać opinię mieszkańców, która droga powinna powstać jako pierwsza?
Mieszkańcy biorący udział w zebraniu stwierdzili, że lepiej będzie jeśli najpierw
wybudowana zostanie droga Nawra-Marzęcice.
- Czy nowa opłata za śmieci jest przeliczana na ilość odpadów?
W: Opłata w wysokości 22 zł za odpady segregowane i 44 zł za niesegregowane naliczana
jest od mieszkańca a nie od ilości śmieci.

Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadzący zebranie zakończył wiejskie zebranie
sołectwa Nawra.
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Protokołowała
Sabina Rezmer

Przewodniczący zebrania
Dariusz Grabowski
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