
Protokół 
z zebrania wiejskiego sołectwa Mszanowo 

Zebranie odbyło się w dniu 10 września 2014 r. o godz. 1830, w sali narad Gminnego 
Centrum Kultury w Mszanowie. 
Na ogólną liczbę 586 stałych mieszkańców sołectwa (Mszanowo, Łąki Bratiańskie), 
w zebraniu udział wzięło 40 mieszkańców, a więc mniej aniżeli 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. 

Ponadto w zebraniu udział brali: 

1) Wójt Gminy Tomasz Waruszewski 
2) Wicestarosta Powiatu Nowomiejskiego Marcin Buliński 
3) Radny Powiatu Nowomiejskiego Wacław jabłoński 
4) Inspektor Urzędu Gminy Danuta Ewertowska 

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 otworzyła i prowadziła Sołtys wsi Halina Sieńska, powitała zebranych 
i stwierdziła ważność zebrania jak na wstępie protokołu. 

Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku zebrania. 

Nie zgłoszono dodatkowych punktów do porządku obrad. 

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 zgłosiła Sołtys, wniosek stanowi załącznik nr 2. 



Mieszkańcy zgłosili wniosek o ogrodzenie placu przy boisku wzdłuż drogi do Bratiana 
siatką ,żeby małe dzieci mogły bezpiecznie grac w piłkę. 
Propozycja rozpoznać temat kosztów tej inwestycji ogrodzenia , zdjąć w części 
środki z budowy chodnika przy ulicy Na Skarpie i przeznaczyć na inwestycję 
ogrodzenia placu. 

b) podjęcie uchwały 

Prowadzący zebranie odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu, zebranie wiejskie 40 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 
z zaznaczeniem w/w propozycji zmiany do wniosku . 

Uchwała stanowi załącznik nr 3. 

Ad 3 
Informacje o bieżących sprawach Gminy 
Wójt poinformował zebranych ,że Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście 
Lubawskim w drodze konkursu wyłonił nowego Dyrektora - został nim mieszkaniec 
Jamielnika Pan Tomasz Rafalski. 

Ad 4 
Wnioski i zapytania 

Mieszkańcy Łąk Bratiańskich dopytywali się o budowę chodnika w Bratianie wzdłuż 
drogi krajowej, jak również o budowę kanalizacji. 
Wójt ustosunkował się do wypowiedzi i stwierdził ,że budowa drogi jak i chodnika 
należy do zarządcy drogi czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Zapewniał ,że dużo jest już zrobione tj: 
- budowa jest wpisana do krajowego planu ścieżek pieszo rowerowych, 
- gotowa jest już dokumentacja, 
- zapewnienie ,że budowa tej ściekli jest priorytetowa , 
Natomiast budowa kanalizacji w miejscowości Łąki Bratiańskie na pewno dojdzie do 
skutku , ale w terminie późniejszym. 

Mieszkańcy Mszanowa wnioskują o rozważenie możliwości budowy chodnika wzdłuż 
drogi z Mszanowa do Bratiana . Problem jest bardzo poważny ,gdyż dzieci chodzą tą 
drogą do szkoły. Nie ma pobocza , nie ma chodnika , jest tylko głęboki rów. 

Wójt odpowiadając stwierdził ,że temat jest znany, jeśli będzie możliwość aplikowania 
o środki zewnętrzne na budowę chodnika , to na pewno wniosek będzie złożony i 
wrócimy do tematu. 

Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Bratianie poruszają problem braku 
świetlicy dla dzieci tj. kwestia godzin otwarcia, dla rodziców pracujących jest to nie 
do przyjęcia , stąd rodzice w większości zapisali dzieci do szkoły w mieście , właśnie 
ze względu na godziny otwarcia świetlicy. 
Również wnioskują z racji niebezpiecznej drogi- bez chodnika z Mszanowa do 
Bratiana o dowóz dzieci do szkoły. 



Wójt stwierdził, że te tematy wyjaśni bezpośrednio z Panią Dyrektor Zespołu Szkół 
w Bratianie. 

Mieszkaniec Mszanowa poruszył temat wybudowanej przystani nad Drwęcą - jest 
problem dostępu do wody pitnej , jak również kto dba o czystość na tym placu tj. 
toalety i koszenie trawy . 

Wójt stwierdził ,że utrzymaniem czystości zajmuje się pracownik Urzędu Gminy pan 
Paweł Oelberg, natomiast kwestia wody jest do rozwiązania. 

Mieszkańcy poruszyli temat studzienek kanalizacyjnych przy blokach - wydobywa się 
smród , proszą o interwencję . 

Wójt poinformował ,że strawę przekaże do ZUK w Mszanowie . 
Mieszkańcy twierdzą ,że pracownicy ZUK sprawdzali studzienki ,ale śmierdzi dalej. 

Mieszkańcy bloków przy moście poruszają sprawę uciążliwości przechowywanych 
psów w ZUK. Tak hałasują , szczekają ,że jest nie do wytrzymania . 

Mieszkaniec wnioskuje o postawienie wiaty przy parkingu Urzędu Gminy dla 
oczekujących na bus . 
Wójt prosił o złożenie wniosku do Wójta w tej sprawie . 

Mieszkaniec poruszył temat drogi od Państwa Wądołowskich do Drwęcy - nazywana 
drogą widmo , czy jest to droga p.poż , czy w związku z tym należy tę drogę 
utrzymywać tj kosić trawę , równać , gdyż są generowane koszty . 

Wójt stwierdził, że należy tę kwestię wyjaśnić . 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała Sołtys wsi ^ \ \ 

. y^.cy.\PS:.^.... Halina Sieńska 


