PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SOŁECTWA Pustki

Zebranie odbyło się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 17:15 w świetlicy wiejskiej w
Pustkach.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1 Statutu
Sołectwa Pustki uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
uchwałą Nr XLI/217/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pustki.
Na 150 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 14 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
- Radny Piotr Jadanowski
- prowadzący zebranie sołtys Karol Gogolin
- Marcin Buliński pracownik Urzędu Gminy
- protokołujący zebranie pracownik Urzędu Gminy Jacek Wolski
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 Karol Gogolin 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.
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 Karol Gogolin.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad 3
Wójt na początku przedstawił kilka informacji.
Najpierw Pan Wójt 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
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przyniesie efekty, również te o charakterze edukacyjnym w szczególności dla młodszych
mieszkańców Gminy.
Następnie Wójt prosił mieszkańców o zgłaszanie do Gminy bądź na Policję takich sytuacji jak
jeżdżenie ścieżką rowerową przez ciągniki rolnicze. Pan Wójt zaapelował o wspólną dbałość
o dobro wspólne, jakim jest publiczna infrastruktura techniczna.
Dalej Wójt poinformował, iż jest pomysł powstania w Gminie Rady Seniorów.
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.
Z jednego sołectwa do Rady Seniorów miałby należeć 1 przedstawiciel. Formularze będą
dostępne w urzędzie Gminy w kwietniu br. Kadencja miałaby wynosić 5 lat.
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) koronowirusa,
d) ptasiej grypy (ostatnio w samej Gminie Zalewo trzeba było zutylizować 24 tys. ptaków
– indyków),
e) afrykańskiego pomoru świń.
Nawiązując do sprawozdania Pana Sołtysa Wójt wyraził pełną zgodę co do słów sołtysa o
owocnym roku dla sołectwa Pustki. Nie było to łatwe do osiągnięcia. Przede wszystkim długo
oczekiwana przebudowa drogi przez wieś doczekała się realizacji. Trzeba było rozwiązać dwie
umowy z nierzetelnymi wykonawcami. Mieliśmy zrobić 550 m, z zrobiliśmy 705 m. Wójt
poprosił obecnego na Sali pracownika Urzędu Gminy – Pana Marcina Bulińskiego o zabranie
głosu i szersze omówienie tej inwestycji drogowej.
Marcin Buliński potwierdził, iż rzeczywiście realizacja inwestycji była trudna z uwagi na
problemy z wykonawcami. Szczęśliwie udało się pod koniec roku znaleźć wykonawcę, który
przejął plac budowy i dokończy zadanie. Pan Buliński wraz z całym zespołem Referatu
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Drogownictwa Urzędu Gminy postawił sobie za cel, żeby nie utracić dofinansowania z Lasów
Państwowych na tę drogę. Lasy były bardzo skrupulatne jeśli chodzi o to, jak bardzo wnikliwie
sprawdzali jakość wykonywanych robót.
Pan Buliński wyraził przekonanie, iż teraz mieszkańców Pustek interesuje kolejny odcinek o
długości ok. 200 m i zamiana mostu na przepust z rur stalowych. Został złożony wniosek do
Lasów o dofinansowanie tych zadań. Kiedy ewentualnie nastąpi realizacja, tego nie wiemy,
ale dalej pracujemy, żeby w niedalekiej przyszłości mogli cieszyć się Państwo z kolejnego
odcinka drogi.
Ad 4
Zgłoszono następujące wnioski i zapytania:
Mieszkaniec: Co ze światłowodem w naszej miejscowości?
Wójt: Wystąpiliśmy do firmy Nexera z zapytaniem o to czy przystąpią do realizacji budowy
światłowodu. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Będziemy ponawiać pismo.
W tym miejscu Marcin Buliński dodał, że firma Nexera zapowiadała większy impet prac. Dodał,
że nie wszystko jest w gestii firmy, ponieważ wystarczy, iż jeden właściciel działki (przez którą
miałby przebiegać światłowód) nie wyrazi zgody na przebieg sieci i cała inwestycja zatrzymuje
się w miejscu. Takie przypadki miały miejsce choćby w Radomnie.
Przy okazji Pan Buliński dodał, iż w chwili obecnej trwaja prace projektowe przebudowy drogi
Chrośle – Pustki. Jest już uregulowany pas drogowy. W tym miejscu należą się podziękowania
dla tych mieszkańców, którzy oddali swoją część gruntu pod pas drogowy (tak żeby droga
miała wymaganą szerokość zgodnie z przyjętymi normami).
Mieszkanka: Jest duża różnica poziomu między jezdnią a zjazdem.
Marcin Buliński: Pobocza są z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Możemy
zweryfikować jakiego zjazdu to dotyczy (1 zjazd co do zasady przypada na 1 działkę). Jeżeli
faktycznie będzie problem to zostanie dowiezione kruszywo. Unormowana szerokość zjazdu
to 5 m.
Wójt: Wiadomo, iż sprzęt rolniczy jest coraz cięższy i trzeba zweryfikować czy ktoś nie zepsuł
tego zjazdu ciężkim sprzętem. My musieliśmy działać w granicach swojej działki, może poza
zjazdem jest ten uskok? Sprawdzimy.
Mieszkanka: Co z utrzymywaniem drogi na nowym osiedlu? Nic nie daje sypanie kruszywa.
Wójt: Drogi gruntowe mają to do siebie, iż naprawy są krótkotrwałe. Cieszę się, że został
poruszony ten problem. Otóż jako Gmina Nowe Miasto wcześniej budowaliśmy tylko szkoły.
Obecnie mamy 46 km dróg, Gmina Biskupiec ma 100 km (potrzebujemy 15 lat żeby dojść do
poziomu Biskupca). No i dopiero wtedy będzie zadowalający szkielet dróg, choć problem nigdy
się nie skończy. Każda droga jest ważna, żeby każda miejscowość jak Pustki mogła się
rozwijać. Zgadzam się z Panią, że bieżące naprawy niewiele dają na dłuższą metę. Stawiamy
na równomierny rozwój, mamy profesjonalne zestawienie, z którego jasno wynika, że
równomiernie inwestujemy w każdą miejscowość Gminy.
Środki finansowe maleją, delegowane są na samorządy kolejne zadania, a nie idą za tym
środki finansowe. Mimo tych trudności staramy się utrzymywać poziom inwestycyjny.
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Mieszkaniec: Można by pomyśleć, żeby od znaku teren zabudowany do placu zabaw zrobić
chodnik, bo nie wszyscy przestrzegają przepisy ruchu drogowego i czasem jest niebezpiecznie
pójść z dzieckiem na plac zabaw.
Wójt: Na pewno jest to wykonalne. Jest to bardziej problem natury finansowej. To były koszt
ok. 100 tys. zł. Trzeba też sprawdzić, czy mamy wystarczający pas drogowy.
Marcin Buliński: Przy budowie chodnika pojawi się problem z wodą (krawężnik tamuje wodę,
a droga ta nie posiada infrastruktury w postaci kanalizacji deszczowej). Wszystko da się
oczywiście zrobić, ale najpierw trzeba sprawdzić szerokość pasa drogowego.
Mieszkanka: Chcielibyśmy, ażeby pomyśleć o naszej drodze na nowym osiedlu.
Wójt: Najpierw musimy zrobić drogę na Chrośle. My pamiętamy o waszej drodze na osiedlu,
ale trzymamy się kolejności. Musimy też wcześniej dokończyć drogę przez wieś, przebudować
most.
Sołtys: Ale jaka jest realna szansa na drogę asfaltową na nowym osiedlu?
Wójt: Pół roku temu byłbym optymistą. Teraz takim optymistą nie jestem. 900 tys. zł straciliśmy
na likwidacji gimnazjów. Jest to jedna z ważniejszych przyczyn tego, iż możliwości
inwestycyjne gminy maleją. I tak te możliwości nie są słabe, ale tylko dlatego, że podjęliśmy w
I kadencji szereg właściwych decyzji. Ale i tak musimy godzić różne racje i jest to coraz
trudniejsze.
Co do decyzji oświatowych mieszkańcy sami zrobili sobie piskusa i w konsekwencji odbije się
to na samych mieszkańcach. W Polsce jest bardzo mało urodzeń, najmniej od czasów II wojny
światowej. W Gwiździnach ok. 40% dzieci i tak nie chodzi do szkoły w Gwiździnach.
Mieszkanka: Dlaczego nie szuka się oszczędności w dużych szkołach?
Wójt: Wie Pani, kiedy jest problem z finansowaniem szkoły?
Mieszkanka: Ale Wójt wie o co mi chodzi.
Wójt: Wie Pani dobrze, iż szkoła w Jamielniku się utrzyma, a w Radomnie nie. Gmina nie
oszczędza na oświacie, ale jeszcze niedawno dokładała 1,3 mln zł, a teraz 3,5 mln zł. Z boku
jak się patrzy wszystko wydaje się łatwe. Czas wszystko zweryfikuje. Czy Gmina miała rację
czy nie.
Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadzący zebranie zakończył wiejskie zebranie
sołectwa Pustki.

protokołował
Jacek Wolski

Przewodniczący zebrania
Karol Gogolin
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