
Sprawozdanie międzysesyjne z działalności za okres od 27 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.

Uchwały podjęto na XXI sesji Rady Gminy:

XXI/157/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2019-

2032 - przesłano do RIO obowiązuje z uchwałą Kolegium RIO

XXI/158/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/2020 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 stycznia

2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2020 r. (przesłano do RIO) – ogłoszono w

Dzienniku  Urzędowym  woj.  warmińsko-mazurskiego  w  dniu  05.03.2020-  obowiązuje  z  uchwałą

Kolegium RIO

XXI/159/2020  w  sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi  finansowo  –  księgowej  dla  samorządowych

jednostek organizacyjnych Gminy Grunwald - obowiązuje z dniem podjęcia

XXI/160/2020  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ustalenia  czynszów  regulowanych.  rozstrzygnięcie

nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały.

XXI/161/2020  w  sprawie  zasad  i  trybu  przyznawania  osobom  fizycznym  dotacji  celowej  na

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Grunwald w roku 2020-

brak odpowiedzi ze strony nadzoru wojewody.

XXI/162/2020  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  na  własność  Gminy  Grunwald

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Grunwald działka nr 8/4. obowiązuje

z dniem podjęcia.

XXI/163/2020  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  omów  dzierżawy  po  umowach

zawartych na czas oznaczony do 3 lat. obowiązuje z dniem podjęcia .

XXI/164/2020  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej  w  trybie

przetargu nieograniczonego działka nr 290 obręb Mielno obowiązuje z dniem podjęcia.

XXI/165/2020 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu

nieograniczonego działka nr 112 obręb Dylewo obowiązuje z dniem podjęcia

XXI/166/2020  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  dzierżawy  po  umowach

zawartych na czas oznaczony do 3 lat działek nr 255/21 oraz 255/22 w obrębie geodezyjnym Stębark.

obowiązuje z dniem podjęcia

XXI/167/2020 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu na działce nr 255/21 i 255/22 obręb

Stębark  oraz  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  tego  parkingu  ogłoszony  w  Dzienniku

Urzędowym  woj.  warmińsko-mazurskiego  w  dniu  03.04.2020r  obowiązuje  z  rozstrzygnięciem

nadzorczym

XXI/168/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki  na  rzecz Banku  Spółdzielczego

w Olsztynku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grunwald przesłano do RIO i obowiązuje

z dniem podjęcia

XXI/169/2020 w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Gminy Grunwald. - obowiązuje z dniem

podjęcia z rozstrzygnięciem nadzorczym uchylającym w części określającej przewodniczących.



XXI/170/2020  w sprawie  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  „Pomoc  Dzieciom Potrzebującym”  im.

Janiny  Pelczarskiej  w  Ostródzie  na  działanie  Wójta  Gminy  Grunwald.  -  wykonana  przez

wiceprzewodniczącego, uchwała zaskarżona przez skarżącego do wojewody- rozpatrzenie w toku.

XXI/171/2020 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przysługujących radnym oraz sołtysom

w Gminie Grunwald- obowiązuje z dniem podjęcia.

Gmina  Grunwald  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  na  lata  2014-2020  Osi

Priorytetowej  nr  I  „Powszechny  dostęp  do  szybkiego  Internetu”  działania  1.  1:  „Wyeliminowanie

terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu  do  szerokopasmowego  Internetu  o  wysokich

przepustowościach” złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu komputerów do szkól.  Projekt  został

pozytywnie oceniony.

Wartość projektu 60 000 zł., dofinansowania 60 000 zł. W dniu 21 kwietnia 2020 r. podpisano umowę na

realizację zadania.

Opracowano i ogłoszono w dniu 10 kwietnia 2020 r.  w Biuletynie Zamówień Publicznych procedurę

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy sprzętu

komputerowego do szkól w ramach zadania pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Grunwald”.  Planowane do

realizacji przedsięwzięcie będzie w całości finansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego,  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  na  lata  2014-2020  -  ZDALNA

SZKOŁA.

Przeprowadzono  procedurę  zapytania  ofertowego  na  wykonanie  usługi  projektowej  polegającej  na

wykonaniu dokumentacji projektowej  i kosztorysowej  z  wymaganymi uzgodnieniami na „Rozbudowę

sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko.

Udzielono  odpowiedzi  Inwestorowi  –  Firmie  DINO POLSKA S.A.  w  sprawie  uzgodnienia  sposobu

oświetlenia  projektowanego przejścia dla  pieszych za pomocą  zamontowanego na wysięgniku znaku

aktywnego D-6 wraz z pulsatorem i podświetleniem, które będzie zasilane za pomocą zestawu solarnego

wraz z turbiną wiatrową, w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie

przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1924N (dz. Nr 69/1).

Zlecono bieżącą naprawę oświetlenia ulicznego w Kiersztanowie.

W dniu 24.03.2020 wywieszono wykaz działek przeznaczonych 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 obręb

Gierzwałd, działki 34 i 290 obręb Mielno.

Wydano dwie decyzje o podziale działek jedna obręb Mielno druga obręb Stębark.

W dniu 11.03.2020 r. wydano decyzję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla firmy ,, Geo-Nova” sp.zo.o 05-860

Płochocin.

W dniu  31.03.2020  wydano  decyzję  nakładającą  karę  administracyjną  na  firmę  ,,Geo-Nova”  05-860

Płochocin.

Wydano  pięć  zaświadczeń  o  dokonaniu  wpłaty  jednorazowej  potwierdzającej  przekształcenie  prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności.



Wydano trzy pozwolenia na pokrycie kosztów sterylizacji bezpańskich dwóch psów i jednej kotki.

Do 21 kwietnia dyrektorzy szkół złożyli arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2020/2021, obecnie

trwa ich ocena.

Ogłoszono  otwarty  konkurs  ofert  w  formie  powierzenia  wykonania  zadania  publicznego  w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Termin składania ofert był do 25 marca 2020 roku. Unieważniono otwarty konkurs ofert z dnia 02 marca

2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Konkurs unieważniono

z przyczyn formalnych. 

W dniu 16 kwietnia 2020 r.  ogłoszono trzy konkursy ofert  w formie wsparcia na wykonanie zadania

publicznego w zakresie  upowszechniania kultury  fizycznej  i  sportu  w 2020  roku w trzech  sekcjach

sportowych: lekkoatletyka, piłka nożna i tenis stołowy.

Termin składania ofert jest do 7 maja 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

1) Wymieniono 2 pompy głębinowe w studniach Rychnowska Wola i skrzynki sterownicze.

2) Wylano płytę pod garaż i zamontowano zakupiony garaż w Stębarku przy szkole.

3)  Usunięto awarię na sieci wodnej ɸ 100 mm w Gierzwałdzie na odcinku między studnią głębinową,

a hydrofornią.

4) Usunięto awarię na sieci wodnej w Grunwaldzie przy hydroforni (wymiana 1 m rury ɸ 100 mm).

5) Usunięto awarię na sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Grunwaldzie przy kotłowni (wymiana 1 m rury

ɸ 90 mm).

6) Wyrównano drogę gruntową do Dylewka.

7) Wycięto i wywieziono wszystkie krzewy i drzewa przy nieczynnej hydroforni w Dylewie.

8) Wycięto krzewy przy kościele Ewangelickim w Gierzwałdzie.

9) Wycięto krzewy i drzewa przy drodze gruntowej Gory Lubiańskie.

10)Nawieziono  mieszankę  i  rozplantowano  na  drodze  gruntowej  od  szkoły  do  budynku  OSP  we

Frygnowie.

11) Przełożenie sieci wodnej ɸ 160 mm o długości 120 m z działek budowlanych na drogę dojazdową do

działek w Gierzwałdzie.

12)Nawieziono mieszankę i rozplantowano na drodze gruntowej w Mielnie.

13)Usunięto awarię na sieci wodnej w Dylewie.

14)Usunięto awarię na sieci wodnej w Gierzwałdzie między studnią głębinową, a hydrofornią.

15)Położono  12  m  rury  kanalizacyjnej  ɸ  160  mm  między  studniami  w  Dylewie  (wyciek  ścieków

komunalnych na działkę prywatną).

16)Wymontowano  15  szt.  syfonów odprowadzających  wodę  z  natrysków i  zamontowano  nowe  oraz

położono płytki przy brodzikach w szkole podstawowej w Stębarku.

17)Wyrównano drogi gruntowe Domkowo i Kalwa.

18)Wykonano płukanie złoża we wszystkich hydroforniach.

19)Wyczyszczono przepompownie ścieków na teren gminy.



20)Usunięto awarię na sieci wodnej w Pacółtowie.

21)Wyremontowano ciągnik C-360.

22)Naprawiono piłę stołową do drewna.

23)Wyczyszczono  komin  w  Dylewie  i  po  wydaniu  pozytywnej  opinii  zakładu  kominiarskiego

uruchomiono piece.


