PROTOKÓŁ Z WIEJSKIEGO ZEBRANIA
SOŁECTWA Tylice
Zebranie odbyło się w dniu 07.02.2020 roku o godz. 19:15 w świetlicy wiejskiej w
Tylicach.
Zwołane zostało przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie § 23 ust.1 Statutu
Sołectwa Tylice uchwalonego przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
uchwałą Nr XLI/220/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tylice.
Na 599 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 32 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 Damian Marszelewski,
- Radny Gminy Grzegorz Turulski,
- Kierownik Referatu Drogownictwa Marcin Buliński,
- protokołujący zebranie pracownik Urzędu Gminy Agnieszka Pokojska.
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 Damian Marszelewski 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 wyżej.
Nie zgłoszono dodatkowych punktów.
Porządek zebrania uchwalony został jednogłośnie.
Pan Sołtys przekazał informację, że pan Wójt bierze udział w 300 zebraniu wiejskim w
swojej kadencji. Rada Sołecka z tej okazji złożyła Panu Wójtowi życzenia i wręczyła
kwiaty.
Ad 2
Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej przedstawił sołtys Pan Damian
Marszelewski
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.

Ad 3
Wójt przedstawił informację z bieżącej działalności.
Wójt podziękował panu sołtysowi za przedstawienie sprawozdania i za całoroczną pracę jak i
całej radzie sołeckiej i mieszkańcom za pomoc przy organizacji dożynek.
Wójt podziękował mieszkańcom i tym, którzy zaangażowali się w akcję sprzątania naszej
Gminy i zachęcał do włączenia się w kolejną taką akcję, która odbędzie wiosną tego roku, 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 na terenie naszej Gminy.
Na prośbę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Wójt przedstawił informacje o zagrożeniach,
które mogą wystąpić na terenie naszej Gminy:
a) wynikające ze zmian klimatycznych występowanie nowych odmian chorób związanych
z komarem tygrysim, nowymi odmianami kleszczy,
b) susza,
c) podtopienia z powodu ulewnych deszczy,
d) koronawirus,
e) ptasia grypa (ostatnio w samej Gminie Zalewo trzeba było zutylizować 24 tys. ptaków
– indyków), roczna produkcja ptaków hodowlanych w naszej Gminie to ponad
2 mln szt. więc zagrożenie dla Gminy jest bardzo duże,
f) afrykański pomór świń ASF (jesteśmy jedynym powiatem w województwie gdzie nie
stwierdzono ASF-u), roczna produkcja trzody chlewnej na terenie Gminy to ponad
25 tyś.
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.
Wójt przekazał informacje, że w całej Polsce możliwości finansowe samorządów słabną, a
główną przyczyną jest decyzja o tym żeby zlikwidować gimnazja, co przełożyło się na mniejszą
dotację z budżetu państwa na oświatę. Wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy działania dotyczące
przekształcenia trzech szkół w szkoły społeczne. Kurator podjął decyzję, że ma pozostać tak
jak jest. Jeśli nasze środki, które mamy do dyspozycji będziemy przeznaczać tylko na oświatę
to nie będziemy mieli na inne wydatki m.in. na budowę dróg, chodników, oświetlenia,
kanalizacji.
Wójt podziękował mieszkańcom za dobrą współpracę i zrozumienie przy robieniu
dokumentacji dotyczącej drogi Tylice-Rojewo.
Wójt złożył deklarację, że będzie rekomendował i przedstawi Radzie Gminy, że jak będziemy
w tym roku składać wnioski o dofinansowanie na drogi, żeby to były Tylice droga na Rojewo.
Jeśli wniosek przejdzie to w kolejnym roku byłaby budowa tej drogi i chcielibyśmy połączyć
w jednym przetargu drogę na Piekiełko (droga na PGR), żeby definitywnie ją dokończyć.
Wójt poinformował mieszkańców, że jest zrobiona dokumentacja na drogę za świetlicą od
hydroforni w stronę drogi wojewódzkiej. Będzie wymiana odwodnienia i studni.
Wójt przekazał również informacje dotyczące szkoły w Tylicach, która bardzo dobrze
funkcjonuje. Potwierdzeniem jest to, że mieszkańcy Pacółtowa posyłają tu swoje dzieci. Tak
jak deklarowałem remonty, które będą robione w szkole są po stronie Gminy i będziemy je
finansować.

Ad 4
Zgłoszono następujące wnioski i zapytania.
Mieszkaniec: Czy będzie coś robione z drogą przy boisku szkolnym, gdzie zostały sprzedane
działki gminne.
Wójt: Droga jest drogą wewnętrzną, ale zweryfikujemy i naprawimy.
Radny Grzegorz Turulski: Jest alternatywa zebrania większej ilości gruzu, kamienia (około
1000 ton) wtedy będzie możliwość ściągnięcia kruszarki i uzyskany kruszec moglibyśmy
wykorzystać na naprawę dróg w naszej miejscowości.
Kierownik Referatu Drogownictwa Marcin Buliński: My to praktykujemy już od lat i jesteśmy
otwarci na każde tego typu propozycje, ale warunkiem jest duża ilość materiału i zgromadzenie
go w jednym miejscu.
Wójt: Dwa lata temu we wszystkich miejscowościach gdzie są rolnicy robiliśmy taką akcje
zbierania gruzu, kamieni. Informowaliśmy w internecie i przez sołtysów. W Tylicach miejscem
wyznaczonym był plac na działce po dawnym PGR. Odświeżymy te informacje i oznaczymy

to miejsce, żeby było wiadomo gdzie składować gruz. Przekażemy taką informację panu
sołtysowi.
Mieszkaniec: Pan Wójt powiedział, że jak będą robić obwodnicę to ziemia, która pozostanie z
budowy to będzie nawożona na nasze boczne drogi. Chodzi o drogę w bok od cmentarza w
kierunku piekiełka.
Wójt: Na bieżąco monitorujemy stan dróg i tą drogę naprawiamy tak samo jak inne na terenie
naszej Gminy. Stan tej drogi nie jest taki zły jak Pan opisuje, ale mamy świadomość jak
wyglądają drogi gruntowe o tej porze roku.
Mieszkaniec: Od czerwca wzrosną opłaty za śmieci i chciałbym zapytać dlaczego tak jest.
Wójt: Wzrost opłat wynika z uchwały, która została podjęta w ubiegłym roku. Wzrosły też
koszty pracy, paliwa i koszty są większe.
Mieszkaniec: Jak będzie z odbiorem segregowanych odpadów, bo do tej pory musiałem
dowozić do asfaltu (plastik)
Wójt: Operator ma obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości tylko nie mogą wejść na
posesję. Jeśli są jakieś nieprawidłowości to proszę zgłaszać do Związku Gmin i do Urzędu
Gminy.
Mieszkaniec: Co z odpadami folii rolniczych.
Wójt: Został uruchomiony program rządowy odbioru odpadów po rolniczych, nasza Gmina
złożyła wniosek o środki na realizację tego zadania. Jeśli ktoś nie zgłosił to może jeszcze
zgłosić na listę rezerwową, ale nie będzie pewności czy w tym roku będzie sfinansowane.
Mieszkaniec: Droga od drogi gminnej do drogi powiatowej (poprzeczna do drogi na Rojewo).
Wójt: Sprawdzimy stan tej drogi i jeśli będzie potrzeba to naprawimy.
Kierownik Referatu Drogownictwa Marcin Buliński: Przypominam tym mieszkańcom, którzy
złożyli wnioski o wycięcie drzew wzdłuż drogi na Rojewo, termin mija z końcem lutego i
proszę wyciąć w terminie. Na początku marca wszystkie niewycięte drzewa zostaną
zinwentaryzowane i dołączone do decyzji środowiskowej.
Proszę aby osoby, które mają nieruchomości wzdłuż drogi Tylice-Rojewo pozostały po
zebraniu i ostatecznie zapoznały się z projektem i zadeklarowały lokalizację zjazdów na swoje
nieruchomości.
Mieszkaniec: Czy w przyszłości jest możliwość połączenia chodnikiem Tylic z Pacółtowem.
Wójt: Niestety nie będzie takiej możliwości, ponieważ będzie rondo i droga z Tylic będzie
przecięta przez drogę krajową.

Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku, prowadzący zebranie zakończył wiejskie zebranie
sołectwa Tylice.

Protokołował
Agnieszka Pokojska

Przewodniczący zebrania
Damian Marszelewski

