PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SOŁECTWA Radomno

Zebranie odbyło się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 19:15 w Szkole Podstawowej
w Radomnie.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1 Statutu
Sołectwa Radomno uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w
Mszanowie uchwałą Nr XLI/218/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu
Sołectwu Radomno.
Na 534 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 28 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 Edyta Bendkowski
- 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 otworzyła i prowadziła Pani Sołtys Edyta Bendkowski wyznaczona 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.
Przewodnicząca zebrania przedstawiła 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 przedstawiła sołtys Pani Edyta
Bendkowska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
Ad 3
Wójt na początku przedstawił kilka informacji.
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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
przyniesie efekty, również te o charakterze edukacyjnym w szczególności dla młodszych
mieszkańców Gminy.
Pan Wójt pochwalił inicjatorów I biegu im. Ks. Józefa Dembińskiego, ponieważ była to świetna
impreza mająca walor promocji gminy i zdrowego trybu życia.
Wójt przypomniał przy tej okazji o wydarzeniu związanym z otwarciem ścieżki rowerowej, które
miało miejsce w poprzednim roku, również była to bardzo udana impreza.
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.
Wójt powrócił do wniosku z poprzedniego roku w zakresie naprawy chodnika za salą
gimnastyczną. Kierownik Bielecki z Dyrektorem Szkoły dokonali przeglądu w wyniku czego
stwierdzono wady, które powstały na sali gimnastycznej. Sprawdzano czy spękania za
drabinkami się powiększyły. Prawdopodobnie będzie trzeba dokonać stabilizacji gruntu. Okaże
się to wiosną.
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W zeszłym roku dużo działo się w sołectwie Radomno. Zresztą dalej się dzieje. Szczegóły
budowy drogi nad jeziorem przekaże obecny na zebraniu Kierownik Referatu Drogownictwa –
Marcin Buliński. Wójt podziękował mieszkańcom mieszkających przy budowanej drodze przy
jeziorze za wyrozumiałość. Zapewnił, że dobrze wie, że uciążliwości są duże i się przeciągają
w czasie. Jest to trudny teren inwestycyjny i trudna robota nawet dla doświadczonego
wykonawcy.
Wójt zapewnił, że oczywiście prócz typowych inwestycji standardowo realizowane są dwa razy
w roku bieżące naprawy dróg, zawsze kierując się najbardziej pilnymi potrzebami w zakresie
bieżących remontów dróg. Wiemy, że efekt jest na miesiąc, może na trzy miesiące, ale jak
wiemy ostatecznie problem rozwiązuje tylko nowa nawierzchnia asfaltowa.
Następnie zabrał głos Marcin Buliński. Kierownik Referatu Drogownictwa Urzędu Gminy
określił 2019 roku jako historyczny pod kątem wielkości inwestycji w skali nie tylko Gminy
Nowe Miasto Lubawskie, ale całego Powiatu Nowomiejskiego. Powiedział, iż na początku
wydawało się, że budowa drogi przy jeziorze w Radomnie pójdzie o wiele łatwiej i sprawniej w
odróżnieniu choćby od budowanych w 2019 roku dróg w Jamielniku. W Polsce obowiązują
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetarg zgodny z tymi przepisami na drogę
nad jeziorem wygrała kancelaria adwokacka z niskim doświadczeniem w budowie dróg. Jak
wyglądają roboty każdy widzi. Niemniej jednak wykonawca robót deklaruje zakończenie robót.
Dokładaliśmy starań, ażeby chociaż mieszkańcy mogli się dostać do swoich nieruchomości.
Ad 4
Zgłoszono następujące wnioski i zapytania:
Mieszkaniec: Jakie Gmina podjęła kroki, żeby szybciej zakończyć inwestycję? Jest naprawdę
trudno dojechać do posesji, a Gmina eksperymentuje z różnymi rozwiązaniami co do
przejezdności drogi.
Mieszkanka: W tej chwili ta inwestycja to niepowodzenie Gminy, korzystanie z tej drogi jest
niebezpieczne i trzeba mieć „czteronapęd” żeby przejechać.
Wójt: Umowa nie została zerwana, bo przerwa w pracach nie była nigdy dłuższa niż 7 dni. Nie
było w interesie gminy zrywać przed zimą umowy (rosną kary umowne).
Mieszkaniec: Kiedy odcinek 200- metrowy za mostkiem będzie przejezdny i kiedy inwestycja
będzie skończona?
Wójt: Nawet jeśli najlepsze kruszywo wrzucimy w błoto to nic to nie da.
Mieszkaniec: Przywieźliście błoto.
Marcin Buliński: Muszę zdementować, że nie było żadnych eksperymentów Gminy na drodze,
o której Mieszkaniec mówi. Za część wskazanego odcinka odpowiada Wykonawca, jest
przekazany plac budowy. Dalej za mostkiem był opłakany stan, potwierdzam. Tam za
mostkiem wykorzystaliśmy sprawdzony materiał z byłego torowiska. Sprawdziliśmy i nie dało
to efektu. Dlatego później zadysponowaliśmy 200 ton gruzu ceglano-betonowego.
Obserwujemy co się dzieje. Warunki atmosferyczne i rodzaj występującego tam gruntu nie
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sprzyjają jakimkolwiek pracom. Żadna naprawa drogi gruntowej nie przyniesie długotrwałego,
zadowalającego efektu.
Mieszkaniec: Czy Gmina ma zasób mieszkaniowy, żebym mógł się przenieść? Wrócę do
pytania - kiedy będzie naprawiony odcinek drogi, żebym mógł dojechać normalnie do posesji.
Wójt: Jeśli Pan się czuje specjalistą ds. dróg, proszę wskazać kruszywo, które będzie
najlepsze. Jutro z Kierownikiem Bulińskim pojedziemy i sprawdzimy co możemy jeszcze
zrobić. Jako Wójt stawiam warunek, żeby drogi były przejezdne. A dziury? Większość dróg
gruntowych ma dziury. A co do rozwiązania umowy – co by to dało? Nic, żaden inny
wykonawcy i tak by nie wszedł na teren budowy późną jesienią albo zimą.
Nie myślcie Państwo, że my się cieszymy z takiej sytuacji. Natomiast nasze umowy z
wykonawcami są naprawdę dobrze napisane, obszerne.
Mieszkaniec: Czy jest plan zamknięcia szkoły?
Wójt: Na dziś po decyzji kuratora szkoła będzie dalej funkcjonowała. Pytanie czy będzie sens
utrzymywania tylu szkół w obliczu obecnej demografii. Dodatkowo wiele dzieci (np. w
Gwiździnach) nie chodzi do szkoły w swojej miejscowości.
Nie wszystkim rodzicom zależy na jakości szkoły. Dla niektórych najważniejszym kryterium
jest, żeby szkoła była blisko. Sam kurator pisze, że nie godzi się na dowożenie dzieci, bo źle
to wpływa na relacje rodzinne. Dochodzimy do absurdu.
Chcieliśmy stworzyć warunki do funkcjonowania szkół, gdyby Państwu Polskiemu również
zależało, to np. zwiększyliby do 25 h etat nauczycielski i by nie było w ogóle problemu.
Wierzcie mi, że radni Gminy znają realia i dlatego potrafią lepiej ocenić jak wygląda sytuacja.
Mieszkaniec: Co z plażą w Radomnie? W okresie letnim szczególnie jest problem ze
śmieciami. Czy jest szansa na jakiś kontener na śmieci?
Sołtys: Już zgłosiłam ten problem do urzędu. Zebrano te śmieci do worka, ale trzeba było
zabrać te worki do siebie na posesję, żeby je firma zabrała.
Mieszkaniec: Czy firma ma obowiązek zabrać śmieci nawet z odległej posesji?
Wójt: Tak, firma ma obowiązek odebrać śmieci nawet z odległej nieruchomości.
Mieszkaniec: Czy ścieżka rowerowa będzie zrobiona do granicy powiatu?
Wójt: Tak, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.
Sołtys: Kawałek nieruchomości, gdzie jest plac zabaw należy do agencji. Czy ta działka została
już przejęta przez Gminę?
Wójt: Nie, procedura przejęcia trwa.
Sołtys: Obok kościoła jest nowy polbruk. O 11 w niedziele auta zatrzymują się w taki sposób,
że nie widać, czy ktoś jedzie z naprzeciwka. Samochody stawiane są również na chodniku
blisko skrzyżowania z droga powiatową.
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Wójt: Jeśli będzie taka wola mieszkańców, zawsze można procedować postawienie znaku
zakaz zatrzymywania się.
Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadząca zebranie zakończyła wiejskie zebranie
sołectwa Radomno.

protokołował

Przewodnicząca zebrania

Jacek Wolski

Edyta Bendkowski
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