
Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Grunwald z działalności za okres od 30 grudnia 2019 r.

do  30 stycznia 2020 r.

I. Realizacja podjętych uchwał Rady Gminy Grunwald.

XIX/141/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2019-2032

- przesłano do RIO;

XIX/142/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2019 rok -przesłano do RIO;

XIX/143/2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie – przesłano

do nadzoru Wojewody Warmińsko- Mazurskiego;

XIX/144/2019 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Grunwald oraz planów pracy stałych komisji

rady na 2020rok – obowiązuje z dniem podjęcia;

XIX/145/2019 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Grunwald na lata 2019-2032” - obowiązuje z dniem podjęcia;

XIX/146/2019  w sprawie  opłaty  od  posiadania  psów-  opublikowano  w Dzienniku  Urzędowym woj.

Warmińsko-mazurskiego w dniu 17 stycznia 2020 r.

XIX/147/2019  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Grunwald na lata 2020-2024 - obowiązuje z dniem podjęcia,

uchwała została przesłana do nadzoru prawnego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego;

XIX/148/2019  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  nadawania  tytułu  „Honorowy  Obywatel  Gminy

Grunwald” - Brak odpowiedzi ze strony nadzoru prawnego wojewody;

XIX/149/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi D.B Usługi Koparki Ładowarki D Borkowski– wykonano,

skarżący został powiadomiony;

XIX/150/2019 w sprawie rozpatrzenie skargi Gospodarstwo Rolne K. Sadowski – wykonano, skarżący

został powiadomiony.

II. Referat Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

1.  W odpowiedzi  na  ogłoszony  otwarty  konkurs  ofert,  opracowano  i  złożono  w dniu  07.01.2020  r.

wniosek o przyznanie pomocy finansowej  na utworzenie i  wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”

w miejscowości Glądy. Inwestycja planowana do realizacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”

na lata 2015-2020, edycja 2020 r. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi – 463 132,62 zł.

Planowane źródła finansowania zadania inwestycyjnego: dofinansowanie/dotacja z Ministerstwa Rodziny

Pracy i Polityki Społecznej – 290 000,00 zł z budżetu Gminy – 173 132,62 zł.

2.  Po  dokonaniu  analizy  stanu  technicznego  Stacji  Uzdatniania  Wody  (SUW)  w  Gierzwałdzie

przygotowano  i  złożono  wniosek  do  Dyrektora  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  Oddział

Terenowy  w  Olsztynie  o  udzielenie  bezzwrotnej  pomocy  finansowej  na  wykonanie  koniecznej

przebudowy istniejącej SUW w m. Gierzwałd. Według opracowanej koncepcji przebudowy SUW oraz

zestawienia rzeczowego robót, szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi – 1 938 702 zł.

3.  W dniu 17 stycznia 2020 r.  złożono wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział

Terenowy w Olsztynie (KOWR OT) o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie - 12 352 zł



na przeprowadzenie przedsięwzięcia z zakresu zajęć edukacyjnych pn. „CZYSTE POWIETRZE” dla 90

mieszkańców z Gminy Grunwald, po 30 osób z miejscowości Grunwald, Stębark i Dylewo.

4. Opracowano i ogłoszono w dniu 22 stycznia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych procedurę

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych

pn. „ Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie”.

Planowana do realizacji inwestycja z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko  –

Mazurskiego na lata 2014 2020.

5. Zlecano bieżące naprawy oświetlenia ulicznego w gminie Grunwald.

6. Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zaopiniowanie gminnego programu opieki

nad zabytkami dla gminy Grunwald na lata 2020-2023.

7. Zlecono naprawę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd.

8. Przeprowadzono procedury udzielenia zamówienia publicznego:

a) udzielono jednego zamówienia o wartości do 2000 zł na Opracowanie projektów decyzji o warunkach

zabudowy i projektów decyzji celu publicznego w 2020 r. w Gminie Grunwald.

Ogłoszono V przetarg na sprzedaż 19 działek obręb Gierzwałd od dnia 10.02.2020 do 14.02.2020.

Dnia 11.02.2020 ogłoszono I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek 374 obręb Stębark oraz 127,

189 i 181/4 obręb Frygnowo.

Z związku z wystąpieniem do KOWR o przejęcie działki 82 obręb Gierzwałd na parking ogólnodostępny

opracowano wstępny projekt.

Wydano 15 zaświadczeń o prawie do przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wydano trzy postanowienia na wstępne podziały działek.

Złożono pięć wniosków do V Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpis w księdze wieczystej prawa własności

z związku z otrzymanymi decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2020 na nabycie z mocy

prawa działek 145 obręb Stębark, 50/2, 57 i 98/2 obręb Łodwigowo, 37/1, 38/3, 40/1, 41/1, 43/1 i 37/4

obręb Korsztyn.

Ogłoszono  otwarty  konkurs  ofert  pn.  "Dowóz  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  do  Ośrodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu Gminy Grunwald przy udziale opiekuna w celach

edukacyjnych u rehabilitacyjnych". Termin składania ofert: 30 stycznia 2020 rok.

W Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

1. Zawarto 18 umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (w związku ze zmianą właścicieli

nieruchomości).

2.  Podpisano aneks do umowy na odbiór  ścieków z Gospodarką Komunalną Sp.  z  o.o.  z  Olsztynka

zmieniający okres rozliczeniowy.

3.  Społeczna  Komisja  Mieszkaniowa  przedłużyła  umowy  najmu  socjalnego  lokali  w  miejscowości

Dylewo wszystkim mieszkańcom.

4. Sprzedaż usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków od 1.01.2020 r. do 23.01.2020 r. wyniosła

79426,65zł



5.  Rozliczono  poprzez  sprawozdanie  dotację  na  zadania  z  zakresu  utrzymania  grobów i  cmentarzy

wojennych  w  roku  2019.  Wysłano  również  wniosek  o  wydanie  decyzji  w  związku  z  planowanym

postawieniem ogrodzenia na jednym z cmentarzy.

6.  Dnia  23.01.2020  r.  odbyła  się  kontrola  z  zakresu  organizacji  prac  społecznie  użytecznych

i ograniczenia wolności przeprowadzona przez kuratora zawodowego SR w Ostródzie. Wynik kontroli

pozytywny, bez zastrzeżeń.

Złożono rozliczenia z dotacji do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakresie udzielonych dotacji na:

przedszkolna, podręczniki, programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’, programu ,,Aktywna

Tablica’’.

W dniu 05 stycznia 2020 roku odbył się w Stębarku halowy turniej piłki nożnej. Dochód z imprezy został

przeznaczony na leczenie mieszkanki gminy Żanety. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów. 

Sekcja  lekkoatletyczna  startowała  w  mitingach  halowych  w  Toruniu.  Pierwszy  start  odbył  się  12

stycznia ,gdzie zadebiutowała Jessica A.  w biegu na 60m.  Do  wyróżniających zawodników zaliczyć

możemy starty Kingi K. w biegu na 600m, która uzyskała czas -1.37,08 aktualnie 3 wynik w Polsce.

Drugi start odbył się 18 stycznia , gdzie debiut zaliczyły Aldona Ż. - 60m, Natalia P. - 200m oraz Iza S.,

która zebrała wiele braw od licznej publiczności podczas biegu na 600m.

Bardzo dobre rezultaty uzyskali -Kamila S. w biegu na 60m przez płotki oraz Marcin W. -300m. 

Trzeci start odbył się 25 stycznia ,gdzie Alina Ł. w biegu na 600m uzyskała 6 rezultat w Polsce-1,39,35

w kategorii U-15. 

Najlepsi zawodnicy powołani do kadry wojewódzkiej trenowali w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale,

gdzie szlifują formę na Mistrzostwa Polski, które odbędą się 14-16 luty w Toruniu. Pozostali zawodnicy

trenowali na obiektach w Stębarku i Lubawie. 

Pomimo ogłoszenia  nadal  nikt  z  nauczycieli  wych.-fiz.  nie  chce  prowadzić  zajęć  lekkoatletycznych

w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego finansowanego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

i Ministerstwo Sportu (80 zł. za godzinę brutto). 

Siłownia  do  dnia  25  stycznia  przekroczyła  dochód  2500  zł  i  cieszy  się  sporym  zainteresowaniem

mieszkańców gminy.


