
Protokół 
z zebrania wiejskiego sołectwa Nawra 

Zebranie odbyło się w dniu 10 września 2014 r. o godz. 1700, w lokalu świetlicy wiejskiej 
w Na wrze. 
Na ogólną liczbę 438 stałych mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 16 
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) Radny Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Zbigniew Wiśniewski. 
3) Radny Powiatu Nowomiejskiego - Wacław Jabłoński 
4) Inspektor Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie - 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) 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 Dariusz Grabowski, powitał zebranych 
i stwierdził ważność zebrania jak na wstępie protokołu. 
Przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku zebrania. 

Zgłoszono dodatkowy punkt do porządku obrad. 

pkt 5) Wniosek DO Wójta Gminy i Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie 
o uwzględnienie w budżecie na 2015r. środków finansowych na zakup wyposażenia 
aneksu kuchennego stworzonego w świetlicy wiejskiej w NAWRZE.- wniosek stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

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 3. 
Innych wniosków nie zgłoszono, 

b) podjęcie uchwały 

Prowadzący zebranie odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu, zebranie wiejskie 16. 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 4. 

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. 
Rolnicy mogą składać wnioski o odszkodowanie na utracone plony wskutek suszy. 
Wójt poinformował również ,że przy przystanku autobusowym został ustawiony nowy 
kosz na śmieci przez co będzie można utrzymać porządek wokół przystanku. 
Mieszkaniec wnioskował o naprawę drogi - droga równoległa do drogi Powiatowej 
z Nawry do Mikołajek . 
Wójt wyjaśnił ,że jest to droga należąca do Gminy Kurzętnik. 
Mieszkanka pytała o możliwość podłączenia się do nowo budowanej kanalizacji z 
Nowego Miasta w bliskiej odległości budynków mieszkańców Małej Nawry, dom 
wielorodzinny. 
Wójt poinformował ,że budowa kanalizacji jest w granicach Nowego Miasta 
Lubawskiego . Należałoby złożyć wniosek do prezesa ZUK Nowego Miasta 
Lubawskiego o podłączenie do kanalizacji Małej Nawry - budynek wielorodzinny . 

Mieszkaniec Nawry Pan Grabowski prosił o uregulowanie drogi przy posesji . Wójt 
poinformował ,że sprawą się zajmie, poprosi Pana Grabowskiego do Urzędu Gminy i 
na pewno sprawa się wyjaśni. 

Mieszkańcy Nawry wnioskują o to , by zebrania wiejskie w Nawrze odbywały się w 
późniejszym terminie , gdyż godzina 1700 to jest za wcześnie. 

Pan Radny Wiśniewski - droga powiatowa, odcinek od jeziora do Skarlina jest stara 
nawierzchnia ,żeby ująć w budżecie na następny rok i dokończyć. 
Pytanie to kierowane było Pana Wacława Jabłońskiego - Radnego Powiatowego , 
który uczestniczył w tym zebraniu . 
Pan radny zaznaczył ,że problem gminy jest mu dobrze znany , gdyż jest dobry 
zwyczaj w gminie Nowe Miasto Lubawskie ,że na każdą sesję Rady Gminy proszeni 
są radni powiatowi. 

Ad 4 
Wnioski i zapytania. 



Wniosek do Wójta Gminy i Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie o uwzględnienie 

w budżecie na 2015r. środków finansowych na zakup wyposażenia aneksu kuchennego 

stworzonego w świetlicy wiejskiej w NAWRZE. 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała Sołtys wsi 

Dalriusz Grabowski 


