
Sprawozdanie  międzysesyjne  Wójta  Gminy  Grunwald  z  działalności  za  okres  od

25 czerwca 2020 r.  do 27 sierpień 2020 r.  

I .  uchwały podjęte na XXV oraz XXVI oraz XXVII sesji  Rady Gminy:

1. XXV/188/2020  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości

niezabudowanej  w trybie  przetargu  nieograniczonego  działki  79/181  i  79/183

obręb  Mielno  –  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia  –  Ogłoszony  w Dzienniku

Urzędowym  15.07.2020.

2. XXV/189/2020  w sprawie  umieszczania  reklam na  terenach,  budynkach  i  innych

obiektach i  urządzeniach użyteczności  publ icznej  oraz zasad odpłatność .

3 .  XXVI/190/2020w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Grunwald na lata  2020-2032 (przesłano do RIO);

4. XXVI/191/2020  w  sprawie  zmian  budżetu  Gminy  Grunwald  na  2020  rok

(przesłano  do RIO).

5. XXVII/192/2020  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Grunwald na lata  2020-2032 (przesłano do RIO);

6. XXVII/193/2020  w  sprawie  zmian  budżetu  Gminy  Grunwald  na  2020  rok

(przesłano  do RIO).

I I. Sprawozdanie  z  działalności  w  zakresie  pozyskiwania  środków  zewnętrznych

oraz udzielania zamówień.

1. „Przebudowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Szczepankowo”,  

z  uwagi na to że,  po przeprowadzonych negocjacjach cenowych wybrany wykonawca - firma

S.D.T. Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. ul. B. Prusa 24, 14 – 240 Susz,                                 (z

oferowaną  ceną  brutto  -  38 745,00  zł),  uchylał  się  od  zawarcia  umowy,  zawarto  umowę

z kolejnym wykonawcą, firmą – Obsługa i Naprawa Pojazdów Mechanicznych Mariusz Oman,

Samin 23, 14-120 Dąbrówno ( za cenę brutto - 39 360,00 zł). 

2. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dylewo”, opracowano Specyfikację

Istotnych  Warunków  Zamówienia  ,  zamieszczono  ogłoszenie  w  Biuletynie  Zamówień

Publicznych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie  Gminy  Grunwald.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  udzielenia  zamówienia

publicznego  dokonano  wyboru  wykonawcy  robót  i  usługi  oraz  zawarto  umowę  z

Przedsiębiorstwem  Drogowo  -Budowlanym  Sp.  z  o.o.  w  Brodnicy  (  cena  brutto:  robót

budowlanych - 450 048,85 zł, usługi geodezyjnej – 2 214,00 zł). Inwestycja realizowana z dotacją

z Funduszu Dróg samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych).



3. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Glądach”, opracowano Specyfikację

Istotnych  Warunków  Zamówienia  ,  zamieszczono  ogłoszenie  w  Biuletynie  Zamówień

Publicznych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie  Gminy  Grunwald.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  udzielenia  zamówienia

publicznego  dokonano  wyboru  wykonawcy  robót  oraz  zawarto  umowę  z  Usługi

Ogólnobudowlane Urszula Zielińska Działdowo ( cena brutto: robót budowlanych – 495 551,04

zł,) Na dostawę wyposażenia unieważniono postępowanie                        z uwagi na znacznie

przewyższającą  kwotę  jaką  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  tą  część  zamówienia).

Inwestycja  realizowana  z  dotacją  z  Budżetu  Państwa  

w wysokości – 290 000,00 zł).

4. Przeprowadzono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publ icznego  w  trybie

zaproszenia  ofertowego  na  remont  dróg  gminnych  o  nawierzchni  gruntowo-

żwirowej  na  terenie  gminy  Grunwald.  Dokonano  wyboru  najkorzystniejszej

oferty  dostawcy  kruszywa  

i  zawar to  umowę z  f irmą  ZUMA Paweł  Bocian  Piaseczno  (cena  brutto  za  1  tonę

dostawy  kruszywa  –  54,12  zł  (kruszywo  +  załadunek  +  transpor t) .  Dokonano

wyboru  najkorzystniejszej  ofer ty  wykonawcy  usługi  sprzętem  –  spycharko-

koparko  i  zawarto  umowę  z  f irmą  Obsługa  i  Naprawa  Pojazdów  Mechanicznych

Mariusz  Oman,  Samin  23,  14-120  Dąbrówno  (cena  brut to  za  1  godz.  pracy

sprzętu – 120,54 zł .

5.  Przeprowadzono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  zaproszenia

ofertowego  na  wykonanie  usługi  projektowej  –  dokumentacji  „Przebudowy  drogi  gminnej

wewnętrznej  w  miejscowości  Stębark”,  w  związku  z  przygotowaniem  wniosku  

o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów

kwalifikowalnych (wniosek złożono do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 13.08.2020

r.).

6. Przeprowadzono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  zaproszenia

ofertowego na wykonanie usługi  projektowej – dokumentacji –  „Przebudowa przepompowni

podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej Dylewko”. Dokonano wyboru najkorzystniejszej

oferty oraz zawarto umowę z firmą: KAM – pro Pracownia Inżynierii Środowiska z Nowego

Miasta Lubawskiego (cena oferty brutto – 7 000,00 zł).

7. Przeprowadzono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  zaproszenia

ofertowego na wykonanie usługi projektowej – dokumentacji – „Przebudowa drogi gminnej w

miejscowości Mielno” Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zostanie zawarta umowa

z firmą: Combo Tomasz Bielicki Bartoszyce (cena oferty brutto – 9 700, 00 zł).

8. Przygotowano  i  ogłoszono  na  st ronie  bip  gminy  Grunwald  zaproszenie  ofertowe

na  wykonanie  robót  budowlanych  pn.  „Remont  i  modernizacja  drogi  gminnej  w

miejscowości  Dylewo”.



9. W  dniu  17  sierpnia  2020  r.  została  podpisana  umowa  z  Samorządem

Województwa  Warmińsko  –  Mazurskiego   o  przyznaniu  pomocy  Gminie

Grunwald   na   realizację  operacj i  pn:  „Rozbudowa  kanal izacj i  sani tarnej  w

miejscowości  Stębark – etap I” ,  wysokość pomocy wynosi  -  1 302 805,00 zł .  

I II .  Oświata 

Minister  Finansów  na wniosek  Gminy  Grunwald  przyznał  środki  na  dofinansowanie  w  pomoce

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych:

a) SP Stębark 71 485,00 zł  

b) SP Szczepankowo 68 828,00 zł .

IV  Referat gospodarki gruntami, inwestycji  i  ochrony środowiska

1. W  drodze  przetargu  dokonano  sprzedaży  działki  nr  257/26  w  Gierzwałdzie  na

kwotę 28 180,25 zł.  

2 . Wszczęto  dwa  postępowania  dotyczące  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokal izacj i

inwestycj i  celu publ icznego. 

3 . Dokonano  trzech uzgodnień dotyczących  wydania decyzji  o  ustaleniu lokalizacji

inwestycj i  celu publ icznego.

4. Wydano decyzję o  ustaleniu lokalizacji  inwestycj i  celu publ icznego.

5. Wszczęto dwa postępowania  dotyczące wydania decyzj i  o warunkach zabudowy. 

6 . Dokonano  dwóch  uzgodnień  dotyczących  wydania  decyzj i  o  warunkach

zabudowy.

7. Wydano  dwadzieścia  jeden  zaświadczeń  dotyczących  przeznaczenia

nieruchomości  w studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przest rzennego lub miejscowym planie zagospodarowania  przest rzennego. 

8 . Zlecano bieżące  naprawy oświetlenia ulicznego.  

9 . Wydano  dwie  decyzje  na  umieszczenie  w  pasie  drogi  gminnej  urządzeń

elektroenergetycznych. 

10. Dokonano odbioru robót  dotyczącego pasa drogowego.  

11. Pozyskano  od  Urzędu  Celno-Skarbowego  500  li trów  alkoholu

wysokoprocentowego  do wykorzystania na cele dezynfekcyjne.  

 

V. Grunwaldzkie  Centrum Spor tu,  Rekreacj i  i  Turystyki

1.   Prowadzi ło  zajęcia  rekreacyjno-ruchowe  na  świet l icach  wiejskich  w

miejscowościach:  Zybuł towo,  Grunwald,  Frygnowo,  Dylewo,  Pacół towo  oraz

Gierzwałd.  W  każdym  z  miejsc  t rwały  one  tydzień  i  średnio  uczestniczyło  w  nich



około  10  osób  z  danego  obszaru.  Całość  tego  wakacyjnego  projektu  została

zakończona wycieczką rowerową, połączoną z dobowym biwakowaniem.  

2.  W  okresie  wakacyjnym  uruchomione  zostały  dodatkowe  zajęcia  ruchowe  z

elementami  kickboxingu  w  miejscowości  Gierzwałd,  które  odbywają  się  raz  w

tygodniu  i  skupiają  przeciętnie  około  10  osób.  Poza  tym  kontynuowane  są  regularne

treningi  kickboxingu  w  Stębarku,  które  odbywają  się  dwa  razy  w  tygodniu,  a

uczestniczy w nich średnio około 15 osób zamieszkujących Gminę Grunwald.  

VI.  Sprawozdanie RGGIOŚ 

  

1 . Wydano   5  postanowień  na  podział  działek   83/4  i  83/5  obręb  Góry

Lubiańskie,  116/2  obręb  Mielno,  7/1  obręb  Gierzwałd,  2/25  obręb  Dylewo  i

39/11, 39/12 i39/13 obręb Gierzwałd.

2. Wydano  zgodę  na  sterylizację  bezdomnych  zwierząt  3  kotek  i  2  suczek  z

terenu Gminy Grunwald.

3. W  prowadzonym  postępowaniu  Zakup  i  dostawa  opału  do  jednostek

organizacyjnych  Gminy  Grunwald  na  2020/2021  rok  zostało  złożonych  5

ofert ,  najkorzystniejszą ofer tę  złożyła firma

• Transbud   P.  Nowak  J.  Mogosiewicz  Sp.  J. ,  ul .  Gdańska  78A,  84-240  Reda  w

części  od 1 do 12 zamówienia.  Wszystkie  szczegóły są na BIP Gminy Grunwald


