PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SOŁECTWA Nowy Dwór Bratiański
Zebranie odbyło się w dniu 03.02.2020 r. o godz.17:15 w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze
Bratiańskim.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1 Statutu
Sołectwa Nowy Dwór Bratiański uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie uchwałą Nr XLI/215/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu
Sołectwu Nowy Dwór Bratiański.
Na 226 mieszkańców, w zebraniu udział 9 mieszkańców sołectwa, co stanowi mniej niż 10%
osób uprawnionych. W związku z tym zebranie odbywa się w drugi terminie.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
W zebraniu uczestniczyli:
- Wójt Gminy Tomasz Waruszewski
- Radny Marek Miecznikowski
- prowadzący zebranie sołtys Kazimierz Domżalski
- Marcin Buliński pracownik Urzędu Gminy
- protokołujący zebranie pracownik Urzędu Gminy Adam Murawski
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 otworzył i prowadził Pan Sołtys Kazimierz Domżalski wyznaczona 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.
Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania, w brzmieniu jak na stronie 1.
Nie zgłoszono dodatkowych punktów.
Porządek zebrania został uchwalony jednogłośnie.
Ad 2
Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej przedstawił sołtys Pan Kazimierz
Domżalski. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad 3
Wójt przedstawił informację z bieżącej działalności.

Wójt podziękował mieszkańcom i tym którzy angażowali się przy czyszczeniu stawu.
Następnie zachęcał do wzięcia udziału w 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.
W dalszej kolejności na prośbę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Wójt przedstawił
informacje o zagrożeniach wynikających z:
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.
Wójt powrócił do wniosku z poprzedniego roku w zakresie zakupu namiotu dla KGW w
Nowym Dworze Bratiańskim. Poinformował, że wniosek będzie zrealizowany w tym roku. W
dalszej kolejności Wójt przekazał informację o wniosku złożonym na budowę drogi, że był na
liście rezerwowej, ale wskutek tego, że część gmin zrezygnowała, dla nas pojawiła się szansa,
którą wykorzystaliśmy. Skierował też podziękowania dla mieszkańca za to, że nie robił
problemów, aby przez jego działkę przechodził kolektor oraz mieszkance, że na terenie jej
działki, na której jest rów będzie możliwość wpięcia się. Odnośnie tematu inwestycji budowy
drogi wypowiedział się kierownik Referatu Drogownictwa Marcin Buliński, informując o tym,
że jesteśmy po przetargu, ofertę wygrało PDB w Brodnicy, firma ta dała się poznać z dobrej
strony. Będzie to droga o standardzie szerokości 5 m dodatkowo z odwodnieniem.
Odwodnienie to, w związku, że na wskazanym odcinku drogi istnieje problem wód
gruntowych, podskórnych więc i projekt musiał być dobrze zrobiony. Będą wbudowane cztery
kraty w poprzek budowanej drogi, aby zbierały wodę powierzchniową. Prace mają się wstępnie
rozpocząć z końcem tego tygodnia lub z początkiem przyszłego. W trakcie omawianego tematu,
mieszkanka zapytała o dojazd do pól w trakcie wykonywanych prac. Wyjaśniono, że tego typy
problemy będziemy rozwiązywali na bieżąco. Padła też sugestia ze strony mieszkańców
odnośnie drogi zastępczej i objazdu na czas budowy drogi i jeśli taka potrzeba będzie objazd w
miarę możliwości będzie zorganizowany.
Ad 4
Zgłoszono następujące wnioski i zapytania:
Mieszkaniec: Czy w związku z problemami z oświatą inwestycje drogowe nie są zagrożone?
Wójt: Inwestycja budowy drogi w Nowym Dworze Bratiańskim jest uwzględniona w planie
tegorocznym a odnośnie oświaty Wójt poinformował, że małe klasy są bardzo drogie i to my
jako gmina ponosimy większe koszty lub podejmujemy odpowiednie kroki, aby to
zracjonalizować. Jaki skutek będzie za 5 lat tego do końca nie wiemy możemy tylko
przypuszczać, że będzie jeszcze gorzej.

Mamy też mniejsze ilości urodzeń. Łączenie klas to niezbyt dobre rozwiązanie. Gmina nigdy
nie chciała zamknąć żadnej szkoły a zmienić je w społeczne. Chcieliśmy te szkoły ocalić.
Inwestycja zagrożona nie jest, będziemy robić wszystko, aby nie zagrozić inwestycjom.
Kondycja finansowa gmin słabnie, rezygnują z inwestycji jest stagnacja a młodzi ludzie
uciekają. W naszej gminie nie mamy depopulacji, czyli ucieczki mieszkańców do innych
miejscowości. Wójt przekazał też informację o liczbie urodzeń.
Mieszkaniec: Zapytanie dotyczyło wariantu przekształcenia szkół w stowarzyszenia zgodnie z
ustawą.
Wójt: Żadna szkoła tego nie spełniała jest to wadliwy przepis. Prawo wyboru szkoły nie jest
sztywne, to rodzic może wybrać szkołę i jak jest miejsce może dziecko przyjąć.
Mieszkanka: Zapytanie dotyczyło inwestycji w Jamielniku, a gdzie są pozostałe miejscowości,
Lekarty, Skarlin które mają walory krajoznawcze.
Wójt: W odpowiedzi Wójt wskazał, że w mniejszej miejscowości jest to poziom porównywalny
przypadający na jednego mieszkańca i że Nowy Dwór Bratiański nie wypada źle.
Mieszkanka: Podała też przykład Stawigudy.
Wójt: Przedstawił różnicę między naszą gminą a Stawigudą, wspomniał o planie miejscowym,
przytoczył też przykłady rekreacji takie jak ścieżka rowerowa, szlaki kajakowe oraz przystań
kajakową. Poprosił też o podanie w Skarlinie konkretnych miejsc. Mieszkanka nie potrafiła
jednoznacznie wskazać.
Mieszkaniec: Czy kolejna inwestycja jest zagrożona mianowicie droga Nawra – Mikołajki?
Wójt: Dokumentacja jest robiona w tym roku.
Mieszkaniec: Zapytał o bezpieczny przystanek, który miał być postawiony koło drogi
powiatowej.
Wójt: Zgoda na lokalizację tego przystanku jest uzależnione od decyzji KOWR-u a takie nie
zapadają na szczeblu wojewódzkim tylko wyżej.
Mieszkanka: Czy nie można inwestować w turystykę?
Wójt: Przytoczył inwestycję w Jamielniku, informację o dofinansowaniu, każda gmina, która
inwestuje musi korzystać z kredytów. Wójt przytacza inne gminy jako przykład, zadłużenie jest
w pełni bezpieczne i stabilne kontrolowane na bieżąco. Planowana była redukcja zadłużenia,
ale nie wiadomo czy aktualna sytuacja na to pozwoli.
Mieszkaniec: Która szkoła jest największa Bratian, Jamielnik, Radomno o dowożenie dzieci i
dlaczego w szkołę w Jamielniku wkłada się dużo pieniędzy?

Wójt: Problem nie tkwi w budynkach a w finansowaniu oświaty i liczbie dzieci. Chcemy, aby
był niski koszt utrzymania budynków poprzez termomodernizację, docieplenie i wymianę
instalacji grzewczej. Środki unijne wyniosły 85% dofinasowania a 15% wyniósł wkład własny
gminy. Dbamy o tę infrastrukturę, ponieważ kwoty utrzymania były by znacznie wyższe.
Szkoła w Jamielniku jest i będzie a prace są robione po to, aby był lepszy efekt. Przytoczony
też został przykład szkoły społecznej w Tylicach, która dobrze działa.
Mieszkanka: Zapytała o bagno w środku miejscowości, kosze na śmieci, drzewka i plac zabaw.
Wójt: W odpowiedzi Wójt podał, że kosze są, drzewka na nasadzenia będą a wniosek odnośnie
placu zabaw będzie rozwiązany.

Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadzący zebranie zakończył wiejskie zebranie
sołectwa Nowy Dwór Bratiański.

Protokołował

Przewodniczący zebrania

Adam Murawski

Kazimierz Domżalski

