
P r o t o k ó ł  
z zebrania wiejskiego sołectwa Lekarty 

Zebranie odbyło się w dniu 24 września 2014 r. o godz. 17:15 w świetlicy wiejskiej 
w Lekartach. 

Na ogólną liczbę 247 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 12 osób, a więc mniej niż 
1/10 stałych mieszkańców. Zebranie odbywało się w II terminie i zgodnie z § 16 pkt 5 
Statutu Sołectwa jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w zebraniu udział brali: 

1) Wójt Tomasz Waruszewski; 
2) pracownik Urzędu Gminy Agnieszka Gołembiewska; 
3) Wicestarosta Nowomiejski Marcin Buliński. 

Porządek zebrania: 

1) Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania 
2) Uchwalenie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. 

a) zgłoszenie propozycji przedsięwzięć 
b) dyskusja 
c) podjęcie uchwały 

3) Informacje o bieżących sprawach Gminy 
4) Zapytania i wnioski 

Przebieg zebrania: 

Ad 1 
Zebranie otworzył i prowadził Sołtys wsi Pan Wiesław Mika. Powitał zebranych 
i stwierdził ważność zebrania jak na wstępie protokołu. 

Pan Sołtys przedstawił projekt porządku zebrania. Nie zgłoszono dodatkowych punktów 
do porządku. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 2 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy i wskazania 
przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 

a) zgłaszanie wniosków 



Przedsięwzięcia do realizacji zgłosił Sołtys, wniosek stanowi załącznik nr 2. 
Innych wniosków nie zgłoszono, 

b) podjęcie uchwały 

Prowadzący zebranie odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu, zebranie wiejskie 12 głosami „za", 0 głosami przeciw i 0 głosami 
wstrzymującymi się, podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy 
i wskazania przedsięwzięć do realizacji w 2015 roku, w ramach funduszu sołeckiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3. 

Ad 3 
Informacje o bieżących sprawach Gminy 

Wójt złożył na ręce sołtysa list gratulacyjny z podziękowaniem dla mieszkańców Wsi 
Lekarty za zorganizowanie dożynek. Następnie przedstawił informacje o bieżących 
sprawach Gminy dotyczące realizowanych w bieżącym roku inwestycji: 

> budowa drogi Bratian - Kaczek. Budowa infrastruktury drogowej (odwodnienie, 
chodniki), 

> budowa kanalizacji w miejscowości Pacółtowo, 

> budowa dróg osiedlowych w Bratianie ulica Osiedlowa i Ogrodowa, 

> budowa oświetlenia przy drogach wewnętrznych w Mszanowie oraz Bratianie 
i Gwiździnach, 

> wybudowano boisko szkolne w Radomnie oraz drogę do dawnego osiedla 
popegeerowskiego, 

> budowa drogi z Chrośla do Katarzynek, 

> budowa drogi w miejscowości Tylice, wymiana chodnika przy drodze 
wojewódzkiej, 

> kontynuacja budowy drogi betonowej do świetlicy w Chroślu, 

> budowa wodociągu w Gwiździnach, 

> remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Nawrze, 

> wybudowano kanalizację oraz odwodnienie na ulicy Nawra Ustronie, 

> budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej nad stawem w Jamielniku, 

> w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym Gmina przejęła przystanki autobusowe 
na ternie Gminy. Wyposażenie przystanków autobusowych w kosze. W przyszłości 
będziemy chcieli wymienić wiaty przystankowe. 



Wójt poinformował, że nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy jest Tomasz 
Rafalski mieszkaniec Jamielnika. 

Ad 4 
Zapytania i wnioski 

Głos zabrał obecny na zebraniu wicestarosta Marcin Bułiński, który poinformował 
o zakończeniu w 2014 roku największej inwestycji drogowej na terenie powiatu Nowe 
Miasto Lubawskie. Budowa drogi od drogi krajowej 15 do miejscowości Katarzynki przez 
Radomno. Droga jest odnowiona w 100%. 
Wójt poinformował, że Gmina będzie partycypowała w kosztach przy remoncie drogi 
powiatowej do Lekart. 

Mieszkańcy zadali następujące pytania i problemy: 
• Jeden z mieszkańców zgłosił problem dotyczący utwardzania drogi gminnej. 

Po deszczach nie idzie wyjechać. Po interwencji przywieziono trzy przyczepy 

Wójt odpowiedział, że ograniczone są środki finansowe ze względu na końcówkę roku. 
Kruszywo będziemy wozić w najbardziej newralgiczne miejsca. Poinformował, aby 
drobne sprawy zgłaszać na bieżąco do pracowników Urzędu. 

• Następny problem dotyczył drzew przy drodze powiatowej do Lekart. Obcięto gałęzie 
tylko od ulicy od strony pola już nie. 

Wicestarosta poinformował, że przekaże informacje do Zarządu Dróg. 

• Zgłoszono problem autobusu PKS. Nowe Miasto Lubawskie - Skarlin - Nowe Miasto 
Lubawskie. Autobus albo się spóźnia albo nie jedzie wcale. 

Wicestarosta poinformował, że zajmie się tą sprawą. 

• Co z wodociągami w Lekartach? 

Wójt poinformował, że jest to w sferze zainteresowań Gminy. Możliwe, że w przyszłym 
roku będziemy to zadanie realizować. Jednakże nie chce składać obietnic na wyrost. 

• Jeżeli będzie kładziona sieć wodociągowa to co z nowo położonym chodnikiem? 

Wójt odpowiedział, że planowany jest przebieg wodociągów z tyłu budynków. 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała Sołtys wsi 
Agnieszka Gołembiewska Wiesław Mika 

kruszywa. 
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