
Sprawozdanie międzysesyjne od 27 kwietnia 2020 r. do 28 maj 2020 r.

Sposób realizacji Uchwał z XXII oraz XXIII Sesji Rady Gminy:

� XXII/172/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grunwald na 2020 rok - ogłoszony: 21.05.2020 w Dzienniku

Urzędowym warmińsko-mazurskiego.

� XXII/173/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Grunwald – rozstrzygnięcie nadzorcze uchylający w całości uchwałę, projekt po poprawkach wraca na

XXIV sesję.

� XXII/174/2020 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grunwald na lata

2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 – weszła w życie z dniem podjęcia.

� XXII/175/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Grunwald z siedzibą

w Gierzwałdzie z dnia 31 marca 2017r. Sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych

obiektach i  urządzeniach komunalnych oraz  pobierania z  tego tytułu opłat  –  uchwała przekazana  do

nadzoru prawnego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

� XXII/176/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki  nad zabytkami Gminy Grunwald

2020-2023 – po konsultacjach z pracownikiem nadzoru prawnego wojewody projekt wraca ponownie po

poprawkach na XXIV sesję.

� XXII/177/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy

Grunwald -weszła w życie z dniem podjęcia.

� XXII/178/2020 w sprawie umorzenia pożyczki  dla  Ochotniczej  Straży Pożarnej  we  Frygnowie  –

weszła w życie dniem podjęcia z XXIII.

� XXIII/179/2020 w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy – weszła w życie z  dniem

podjęcia.

� XXIII/180/2020  w sprawie  wyboru  przewodniczącego  Rady  Gminy  –  weszła  w  życie  z  dniem

podjęcia.

Na złożony wniosek przez Wójta Gminy Grunwald, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej udzielił dofinansowania w formie dotacji do kwoty 51 915,00 zł na zadanie pod

nazwą  „Usuwanie  odpadów  z  folii  rolniczych,  siatki  i  sznurka  do  owijania  balotów,  opakowań  po

nawozach i typu Big Bag” w ramach zadania poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 103,83 Mg

odpadów.

Przygotowano i ogłoszono na stronie internetowej Gminy Grunwald procedurę udzielenia zamówienia

publicznego  na  zakup  sprzętu  elektronicznego  do  Urzędu  Gminy  Grunwald  (1  komputer  /laptop,  1

niszczarka, 1 urządzenie wielofunkcyjne i 1 drukarka) ze środków akcyzy.

Rozstrzygnięto 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. Wniosek o przyznanie grantu Oś. I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie

1.1  wyeliminowanie  terytorialnych  rożnic  w  możliwości  dostępu  do  szerokopasmowego  internetu

o wysokich przepustowościach, inwestycja zdalna szkoła.

Rozstrzygnięto  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.

Zlecono bieżącą naprawę oświetlenia ulicznego w Kiersztanowie.

Dnia  8  maja  2020  roku  powołano  Komisję  Konkursową  do  rozpatrywania  wniosków  złożonych

w  otwartych  konkursach  ofert  dotyczących  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  w  sekcjach:

lekkoatletyki,  piłki nożnej i  tenisa stołowego. W otwartym konkursie ofert do każdej sekcji  wpłynęła

jedna oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy "Grunwald" z siedzibą w Gierzwałdzie.

Dofinansowanie Gminy Grunwald na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury

fizycznej i sportu przedstawiają się następująco:

a) dla sekcji lekkoatletyki – dotacja w kwocie 20 000,00 zł,

b) dla sekcji piłki nożnej – dotacja w kwocie 55 000,00 zł,

c) dla sekcji tenisa stołowego – dotacja w kwocie 5 000,00 zł.

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

Podpisano  umowę  adopcyjną  o  adopcję  psa  z  tymczasowego  domu  opieki  nad  zwierzętami

w Gierzwałdzie w opiekę do Gdańska.

Pobrano 9 prób wody kontrolnych ze stacji uzdatniania wody do analizy oraz ścieków z oczyszczalni

Gierzwałd i Zybułtowo wyniki badań zgodne z pozwoleniami i normami.

Wydano 6 warunków technicznych na przyłączenie budynków do wody i ścieków.

Sprawozdanie z działalności GOK, 

W  czasie  panującej  pandemii  wykonywał  swoje  obowiązki  oraz  realizował  plan  pracy  w  ramach

możliwości. W okresie międzysesyjnym trwają prace remontowe pomieszczeń oraz konserwacja sprzętu

muzycznego. GOK w ramach własnych środków utworzył czytelnie i została  ona oddana do użytku.

Rozstrzygnięto  konkurs  muzyczny  oraz  literacki,  rozdano  nagrody  dla  zwycięzców.  Przekazano

podziękowania osobom wspierającym akcję szycia maseczek. 

Przeprowadzono inwentaryzację świetlic.


