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

Zebranie odbyło się w dniu 24 września 2014 r. o godz. 19:15 w świetlicy wiejskiej 
w Skarlinie. 

Na ogólną liczbę 612 mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 20 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) Radny Andrzej Pieńczewski; 
3) pracownik Urzędu Gminy Agnieszka Gołembiewska; 
4) 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 Andrzej Godziński. 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 20 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 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. 
Planowana jest inwestycja na rok przyszły. Budowa drogi na Podlaszewo oraz drogi 
w kierunku Śluzki. Wykonana została dokumentacja. Jesteśmy na etapie pisania wniosku 
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie budowy 
w/w dróg. 

Ad 4 
Zapytania i wnioski 

Głos zabrał obecny na zebraniu wicestarosta Marcin Buliński, 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%. 

Mieszkańcy zadali następujące pytania i problemy: 

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

Wójt odpowiedział, że wie o tej sprawie. Na pewno będziemy interweniować. 
Wicestarosta poinformował, że sytuacja taka jest niedopuszczalna i zadeklarował, 
że zajmie się tą sprawą. 

• Dlaczego nie ma wjazdu na plac przy pomniku w Nawrze? 

Wójt poinformował, że w tym miejscu dochodziło często do aktów wandalizmu. Gmina 
Nowe Miasto Lubawskie partycypowała w kosztach przy remoncie placu przy 
pomniku. Barierki ustawiono w celu zaprzestania takim sytuacjom. Planowane jest 
wydłużenie wjazdu. 

• Kiedy będzie skończony asfalt Skarlin - Lekarty? 

Wicestarosta odpowiedział, że ten odcinek, o którym mowa planowany jest 
do realizacji raczej we własnym zakresie ewentualnie przy partycypacji w kosztach 
z Gminą Nowe Miasto Lubawskie. 

• Kto wydaje pozwolenia na rajd z Nowego Miasta do Nawry? 

Wójt poinformował, że jest to droga powiatowa. 
Wicestarosta odpowiedział, że Starosta zatwierdza organizację ruchu. 

• Czy Starosta może w związku z tym wymagać by postawić znak w Skarlinie 
z informacją, że droga jest zamkniętą? 

Wicestarosta odpowiedział, że jest taka możliwość. 



• Kiedy Gmina zafunduje Skarlinowiplażę? 

Wójt odpowiedział, że Gmina podejmowała starania o wykup działki przy jeziorze od 
Pana Rutkowskiego. Zaproponował zorganizowanie wspólnego spotkania z Panem 
Rutkowskim, Radą Sołecką i Panem Burmistrzem. 

• Jak ustalane są kryteria wyboru uczniów - przodowników nauki - na spotkanie 
z Panem Wójtem? 

Wójt odpowiedział, że przodowników typują sami dyrektorzy szkół. Nie zna jednak 
szczegółów. Dowie się jakie są kryteria wyboru i postara się by zasady były czytelne 
dla każdego. 

• Czy Rada Sołecka może mieć większy wpływ na wybór inwestorów przy zakupach 
z funduszu sołeckiego? Chodzi tu o przetargi. 

Wójt odpowiedział, że Gmina nie ma zamiaru wyręczać Rady Sołeckiej z wykonania 
funduszu sołeckiego. Trzeba mieć jednak na względzie to, że zakupy powyżej 6000 zł 
są regulowanie zarządzeniem Wójta i je obowiązuje zasada konkurencyjności. 

• Czy można puścić busa do Skarlina co 3 godziny? 

Wójt odpowiedział, że skontaktuje się z przewoźnikiem w tej sprawie. 

• Jak rozwiązać problem płacenia za śmieci? Starsze osoby nie mają możliwości 
dojechać do Nowego Miasta by uiścić opłatę. 

Wójt poinformował, że będzie szukać rozwiązania. 

• Zgłoszono problem placów zabaw. Ich stan daje wiele do życzenia. Nie ma 
sprawnych bujaczek. 

Wójt poinformował, że place zabaw nie są stare. Jednak ich żywotność jest krótka. 
Remontowanie jest kosztowne. Sprzęt musi mieć certyfikat. Jeżeli w Skarlinie nie było 
remontu to trzeba zaplanować go na 2015. 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała Sołtys wsi 
Agnieszka Gołembiewska Andrzej Godziński 


