
Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Grunwald z działalności za okres od 28 maja 2020 r. do

25 czerwca 2020 r. 

Uchwały podjęte w dniu 28 maja 2020r. na XXIV sesji Rady Gminy:

XXIV/181/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2020 –

2032 -przesłano do RIO.

XXIV/182/2020 - w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2020 rok - przesłano do RIO.

XXIV/183/2020  -  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Grunwald- Ogłoszony 16.06.2020 w DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2020

XXIV/184/2020  -  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  na  powierzenie  Gminie

Grunwald  w 2020  roku  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej,  dotyczących  obowiązku

utrzymania grobow i cmentarzy wojennych- obowiązuje z dniem podjęcia.

XXIV/185/2020 -  w  sprawie przyjęcia Gminnego  Programu opieki  nad zabytkami Gminy Grunwald

2020-2023- Ogłoszony 16.06.2020 DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2020.

XXIV/186/2020  -  w  sprawie  zamiaru  połączenia  samorządowych  instytucji  kultury-  Rozstrzygnięcie

nadzorcze uchylające postanowienie publikacji w DZ. URZ. - obowiązuje z dniem podjęcia

XXIV/187/2020 – w  sprawie wyrażenia  zgody na  sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych działek

39/4,  39/5,  39/6,  39/7  i  części  działek  39/11,  39/13  i  39/12  obręb  Gierzwałd  w  trybie  przetargu

nieograniczonego- obowiązuje z dniem podjęcia.

W dniu  18  czerwca  2020  r.  podpisano  umowę z  Wykonawcą  KIM – Gralewo  na  wykonanie  robot

budowlanych  zadania  „Termomodernizacja  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Gierzwałdzie”,

wartość robot – 1 151 841,57 zł/ brutto. Termin realizacji 30.XI.2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło złożony wniosek przez Gminę Grunwald na

dofinansowanie  w  wysokości  149  373,00  zł  na  wyposażenie  dwóch  szkól  w  pomoce  dydaktyczne.

Oczekujemy na ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania.

Przyznano dotację w ramach programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa'' na zakup książek do

bibliotek szkolnych w kwocie 5 536,00zł + wkład własny 20% ( 1 384,00zł )  dla szkól: SP Stębark,

ZSP Mielno.

Przygotowano i ogłoszono na stronie internetowej Gminy Grunwald procedurę udzielenia zamówienia

publicznego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo”, z uwagi na przewyższającą

kwotę  najtańszej  oferty  jaką  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  unieważniono

postępowanie. Na drugie zaproszenie do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, wobec powyższego

zaproszono do negocjacji dwóch oferentów, którzy w pierwszym postępowaniu zaoferowali najniższe

ceny. Po przeprowadzonych negocjacjach wezwano oferentów do złożenia ofert cenowych ostatecznych.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: S.D.T. Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. ul. B. Prusa 24, 14 – 240

Susz, za cenę brutto - 38 745,00 zł.



Rozstrzygnięto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup

sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy Grunwald  (1 komputer laptop, 1 niszczarka,  1 urządzenie

wielofunkcyjne i 1 drukarka) zawarto umowę oraz zrealizowano zamówienie.

Zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego (26 Laptopów) do szkól w ramach zadania pn. „Zdalna

Szkoła  w  Gminie  Grunwald”.  Przedsięwzięcie  zrealizowano  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju Regionalnego, w wys. 60 000,00 zł bez wkładu własnego.

Zlecono bieżącą naprawę oświetlenia ulicznego w Kiersztanowie.

Wydano decyzję na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, gminnej Nr 155001 N, relacji: dr. pow. nr 1243

N (Glądy) – Domkowo – dr. woj. Nr 542 (Gierzwałd) oznaczonej jako działka nr 19 obręb Gierzwałd do

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2 obręb Gierzwałd gmina Grunwald, planowanej jako teren

pod elektrownię fotowoltaiczną.

Udzielono odpowiedzi  do Biura Urządzania  Lasu  i  Geodezji  Leśnej  Oddział  w Olsztynie  o  drogach

gminnych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jagiełek.

Uzgodniono z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie lokalizację wiat przystankowych przy drodze

wojewódzkiej Nr 542 w miejscowości Grabiczki.

Otrzymaliśmy  dotację  w  wysokości  51  915,00  zł  na  przedsięwzięcie:  „Usuwanie  odpadów  z  folii

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” prowadzone

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach prac dot. niniejszego wniosku podjęto następujące działania:

- uzyskano ocenę pozytywną w wyniku oceny formalnej i ekologiczno-technicznej wniosku;

- przeprowadzono aktualizację wniosków złożonych przez rolników do tut. urzędu;

-  w  dniu  27  czerwca  2020  r.  podpisano  umowę  z  Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na otrzymanie ww. dotacji.

Wydano decyzje o podziale działki 515 obręb Rychnowska Wola.

Wydano zgodę na sterylizację bezdomnych zwierząt 9 kotek i 4 suczek z terenu Gminy Grunwald.

Pobrano 3 prób wody kontrolnych z stacji  uzdatniania  wody do analizy z Gierzwałdu, Grunwaldu i

Kiersztanowa wyniki zgodne z normami.

Wydano 3 warunki techniczne na przyłączenie budynków do wody i ścieków.

Złożono do ksiąg wieczystych 12 wniosków o ujawnienie zmianę właściciela działek.


