
Sprawozdanie międzysesyjne od 30 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r.

 Realizacja podjętych uchwał Rad y Gminy Grunwald na XX sesji :

1. XX/151/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2019-

2032 przesłano do RIO;

2. XX/152/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald na 2020 rok - przesłano do RIO oraz

opublikowano w Dz . Ur z . Woj . Warmińsko-Mazurskiego 10 luty 2020 r.

3. XX/153/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na rzecz Banku Spółdzielczego

w Olsztynku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grunwald przesłano do RIO;

4.  XX/154/2020  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej  w  trybie

przetargu nieograniczonego działki 13/4 obręb Gierzwałd – wchodzi w życie z dniem podjęcia .

5. XX/155/2020 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przysługujących radnym oraz sołtysom

w Gminie Grunwald otrzymaliśmy rozstrzygnięcie nadzorcze w części diet sołtysów nadesłane w dniu

25 lutego 2020 r. - został uchylony

6.XX/156/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grunwald na rok szkolny

2019/2020 – opublikowano w z. Ur z. Woj. Warmińsko-Mazurskiego w dniu 11 lutego 2020 roku.

Referat  Gospodarki  Gruntami,  Mieszkaniowej,  Inwestycji  i  Środowiska.  Informacja  o  planowanych

sprzedażach, dzierżawach i przekazaniach majątku gminnego.

1. Działki przeznaczone do sprzedaży 257/1, 257/4, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/13,

257/18, 257/19, 257/20, 257/22, 257/24, 257/26, 257/28 i 13/4 obręb Gierzwałd, 374 obręb Stębark, 127,

189 i 181/4 obręb Frygnowo i 34 obręb Mielno.

Przejęcie bezpłatne działki 5/4 obręb Zapieka , zamiana działek 16/10 i 16/12 obręb Korsztyn na działkę

181/3 obręb Frygnowo.

2. Zakup działek zabudowanych 195/47 i 195/45 obręb Mielno.

3.Działki planowane do dzierżawy w 2020 części działki 10/17 obręb Gierzwałd, 255/21 i 255/22 obręb

Stębark, część działki 41/4 obręb Rychnowo, 274/2 obręb Stębark,  107 obręb Rychnowska Wola , 67

obręb Dylewo i 85/3 obręb Szczepankowo.

4. W dniu 20.02.2020 r. podpisano akty notarialne na sprzedaż działek 257/15, 257/16 i 257/17 obręb

Gierzwałd.

5.  Ogłoszono  I  I  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  działek  dnia  24.02.2020  374  obręb  Stębark,

127,189 i 181/4 obręb Frygnowo.

6.Złożono  13  wniosków do V Wydziału Ksiąg Wieczystych  o wpis  w księdze  wieczystej  własności

w związku z otrzymanymi decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19.02.2020 na nabycie z mocy

prawa działek 164 i 166 obręb Rychnowska Wola , 24/2 obręb Pacółtowo, 48 obręb Glądy, 391 obręb

Stębark, 173 obręb Mielno, 133/2 obręb Kitnowo, 4, 19, 91, 112 obręb Góry Lubiańskie, 14, 45 216/3,

238  obręb  Grunwald,  87  Góry  Lubiańskie,  394  Stębark,  88  obręb  Kiersztanówko,  98/1  obręb

Łodwigowo.

7. Zlecono naprawę drogi gminnej w miejscowości Domkowo - Ka lwa .



9. Wydano cztery decyzje na umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń elektroenergetycznych .

10. Zawarto 8 omów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (w związku z ze zmianą właścicieli

nieruchomości, zmianą rozliczenia poprzez ryczałt na wodomierz)

11.  Wojewoda  Warmińsko-Mazurski  wydał  zezwolenie  na  postawienie  ogrodzenia  na  cmentarzu

w miejscowości Mielno na działkach nr 50/9 i 50/10.

12. W odpowiedzi na informację o trwającym naborze wniosków w ramach „Programu Wyrównywania

Różnic  Między  Regionami  I  I  I  ”,  Gmina  Grunwald  w  dniu  5.02.2020  r  złożyła  wniosek

o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych.

Wniosek  dotyczy  zakupu  samochodu  osobowego  –  24  osobowego  „  autobusu”  miejscowego,

wyposażonego oraz dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.

Planowane dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 70 % wartości pojazdu.

14. W nawiązaniu do ogłoszonego „Programu ograniczenia przestępczości i  aspołecznych zachowań -

Razem  bezpieczniej  im.  Władysława  Stasiaka  na  lata  2018-2020”,  Gmina  Grunwald  wystąpiła

z wnioskami o wykonanie bezpiecznych przejść dla  pieszych na drogach publicznych do:

a  )  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w Olsztynie  o  wykonanie  przejścia  dla  pieszych  w miejscowości

Gierzwałd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 542.

b) Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie o wykonanie dwóch przejść dla pieszych w miejscowości

Grunwald w ciągu drogi powiatowej Nr 1924 N  i Nr 1261 N.

15. W związku ze złożonym podaniem przez Mieszkańców wsi Rychnowska Wola i Rychnowo do Wójta

Gminy i Rady Gminy Grunwald w sprawie podłączenia do kanalizacji sanitarnej miejscowości Rychnowo

i Rychnowska Wola, dokonano analizy techniczno – ekonomicznej możliwości realizacji wnioskowanego

przedsięwzięcia oraz udzielono odpowiedzi  mieszkańcom w tej sprawi e .


