
Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

Sekretarz  Gminy  –  Pan  Jan  Sokołowski  –  poinformował,  że  Wójt  jest  nieobecny  z  przyczyn

zdrowotnych ale sprawozdanie zostanie odczytane. 

Odczytał sprawozdanie międzysesyjne za okres od 28 sierpnia 2020r. do 30 września 2020r. :

Uchwała Nr XXVIII/194/2020 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Grunwald wotum zaufania –

trwa  postępowanie  nadzorcze  Wojewody  Warmińsko  -  Mazurskiego  mające  na  celu  sprawdzenie

zgodności podjętej uchwały z prawem.

Uchwała Nr XXVIII/195/2020 w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grunwald

za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2019 rok - przesłano do

RIO. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXVIII/196/2020 w sprawie nieudzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Grunwald za 2019

rok - przesłano do RIO – pozytywna opinia RIO.

Uchwała Nr XXVIII/197/2020 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald

na lata 2020 – 2032 -przesłano do RIO.

Uchwała Nr XXVIII/198/2020 - w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2020 rok -przesłano do

RIO.

Uchwała Nr XXVIII/199/2020 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - przesłano do RIO -

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/200/2020 - w sprawie nadania statutow jednostkom pomocniczym Gminy Grunwald

- sołectwom - przesłano do nadzoru prawnego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uchwała Nr XXVIII/201/2020 - w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Gminy Grunwald -

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr  XXVIII/202/2020  -  w  sprawie  aneksu  do  umowy  na  wsparcie  wykonania  zadania

publicznego  na  2020  rok,  pn.  „Dowoz  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  do  Ośrodka

Rehabilitacyjnego-  Edukacyjno – Wychowawczego z terenu Gminy Grunwald przy udziale  opiekuna

w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”; (przesłano do RIO). Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr  XXVIII/203/2020  -  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  gminy  Grunwald  w  obrębie  geodezyjnym  Gierzwałd,  pomiędzy  drogą  powiatową

nr 1262N a drogą wojewódzką nr 542, obejmującego część działki 7/3 -. Uchwała wchodzi w życie po

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Uchwała  Nr  XXVIII/204/2020  -  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej  Grunwald  z  siedzibą  w  Gierzwałdzie  do  prowadzenia  postępowania,  w  tym  wydawania

decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla  uczniów zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Grunwald  -  Ogłoszona:  09.09.2020  DZ.  URZ.  WOJ.

WARM-MAZ 2020 poz. 3723.



Uchwała  Nr  XXVIII/205/2020  -  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego

w miejscowości Pacółtówko- wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/206/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

w trybie przetargu nieograniczonego działki 86 obręb Szczepankowo- wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/207/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

w trybie przetargu nieograniczonego działki 274/2 obręb Stębark- wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr  XXVIII/208/2020  -  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości

niezabudowanych  części  działki  300/11 obręb  Stębark  w trybie  przetargu nieograniczonego  wchodzi

w  życie  z  dniem  podjęcia  –  rozstrzygniecie  nadzorcze  w  części  obejmującej  –  tytuł  uchwały

sformułowania  „w  trybie  przetargu  nieograniczonego”  i  §1  sformułowania  „w  trybie  przetargu

nieograniczonego”.

Uchwała Nr XXVIII/209/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

w trybie przetargu nieograniczonego działki 134 obręb Łodwigowo- wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr  XXVIII/210/2020  -  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Grunwald w obrębie geodezyjnym Grunwald działka nr 13/18-

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr  XXVIII/211/2020  -w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Grunwald  w  obrębie  geodezyjnym  Szczepankowo  działka

nr 114/9- wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr  XXVIII/212/2020  -  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Grunwald w obrębie geodezyjnym Kitnowo działka nr 41/2-

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/213/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy

Grunwald  nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w  obrębie  geodezyjnym  Dylewo  działka  5/20-

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/214/2020 - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grunwald

na rok szkolny 2020/2021 - Ogłoszony: 28.09.2020 r. w DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2020.3901

w przedmiotowej  uchwale  występuje  rozstrzygnięcie  nadzorcze  w  części  dotyczącej  §  1  w  zakresie

sformułowania:  ...”  celem  zwrotu  rodzicom  kosztów  przewozu  dzieci,  młodzieży  i  uczniów  oraz

rodziców”.

Uchwała Nr XXVIII/215/2020 – w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Grunwald – trwa postępowanie

nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego mające na celu sprawdzenie zgodności z prawem.

Informacja z działalności w zakresie udzielania zamówień publicznych jak i postępu prac inwestycyjnych

za okres od 28 sierpnia 2020r. do 30 września 2020 r.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo”, inwestycja zakończona. 

W dniu 18 września 2020 r.  dokonano komisyjnego odbioru końcowego robot.  Wartość wykonanych

i  odebranych robot wyniosła -  39 360,00 zł brutto,  zgodna z zawartą umową z Wykonawcą, firmą –



Obsługa  i  Naprawa  Pojazdów Mechanicznych  Mariusz  Oman,  Samin 23,  14-120  Dąbrowno.  Zakres

wykonanych robot zgodny z przedmiarem robot.

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dylewo”, trwa realizacja robot.

Wykonano  odwodnienie  w  pasie  drogi,  chodnik,  pobocze,  podbudowę  drogi  oraz  warstwę  wiążącą

i ścieralną nawierzchni asfaltowej.

„Utworzenie  i  wyposażenie  Dziennego  Domu  Senior  +  w  Glądach”,  trwają  roboty  budowlano  -

montażowe. 

W dniu 18 września 2020 r. dokonano komisyjnego częściowego odbioru wykonanych elementów robot

w  tym:  roboty  rozbiórkowe,  wieńce  i  ściany  szczytowe,  podkłady  pod  posadzki,  ścianki  działowe

i kominy. Wartość odebranych robot wynosi - 71 759,95 zł brutto.

Na dostawę wyposażenia w dniu 2 września 2020 r.  powtórzono procedurę przetargową  i  dokonano

wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia tj. Firmę - AZDATA Cezary Leszczyński Lidzbark za cenę

49 950,00 zł brutto. Inwestycja realizowana z dotacją z Budżetu Państwa w wysokości – 290 000,00 zł.

„Remont i modernizacja drogi gminnej w Dylewie”, przygotowano i opublikowano procedurę udzielenia

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. 

Dokonano wyboru Wykonawcy i zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo -Budowlanym Sp. z o.o.

w Brodnicy. Wartość całkowita zadania po przeprowadzonej procedurze wynosi - 53 755,92 zł brutto.

Trwają roboty przygotowawcze.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno”. 

Dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  zawarto  umowę  z  firmą:  Combo  Tomasz  Bielicki

Bartoszyce (cena oferty brutto – 9 700, 00 zł).  Z uwagi na potrzebę odprowadzenia wod opadowych

z  nawierzchni  projektowanej  drogi  poza pas drogowy do istniejącego cieku wodnego poza zakresem

planowanego  opracowania,  Wykonawca  przedstawi  propozycję  rozwiązania  odprowadzenia  wody

opadowej projektowanym kolektorem do separatora i piaskownika oraz przedstawi koszt dodatkowych

robot  projektowych).  Opracowano  i  ogłoszono  w dniu 28  września  2020 r.  w Biuletynie  Zamówień

Publicznych  procedurę  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na

realizację dostawy sprzętu komputerowego do szkół 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. 

Wszczęto  postępowania  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej  o mocy do

1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 73/2, położonej w obrębie Domkowo. Wszczęcie postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej Gierzwałd na powierzchni do 57 ha wraz z infrastrukturą

towarzyszącą i magazynem energii w obrębie ewidencyjnym Gierzwałd na działce o nr ewidencyjnym

3/3, gm. Grunwald, powiat ostródzki.



Wydano 2 postanowienia na podział działek 300/11 i 373/2 obręb Stębark i jedną decyzję na podział

działki 116/2 obręb Mielno.

W dniu 08.09.2020 podpisano akt notarialny na sprzedaż działki 257/26 obręb Gierzwałd.

Ogłoszono na dzień 10.09.2020 r. III przetarg na działki: nr 257/1, nr 257/4, nr 257/7, nr 257/8, nr 257/9,

nr 257/10, nr 257/11, nr 257/12 - obręb Gierzwałd. Sprzedano działkę nr 257/4.

Ogłoszono na dzień 17.09.2020 r.  II  przetarg na działki:  nr  79/182, nr  79/184, nr 79/178, nr 79/181,

nr 79/183 - obręb Mielno i działkę nr 13/4 - obręb Gierzwałd.

Sprzedano działki nr 79/178 i 79/184 obręb Mielno.

Podpisano 01.09.2020 r. umowy dzierżawy na części działki nr 10/17 obręb Gierzwałd – 7 omów, części

działki nr 39/11 obręb Gierzwałd – 2 umowy, części działki 39/13 obręb Gierzwałd – 4 umowy.

Wydano dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- dla inwestycji polegającej na „przebudowie przepompowni podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej

Dylewko”,

- dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, obręb Mielno.

Wydano dwie decyzje o warunkach zabudowy:

-  dla  inwestycji  polegającej  na  zmianie  sposobu  użytkowania  budynków  dawnej  stacji  demontażu

pojazdów wycofanych z eksploatacji na budynki gospodarcze w zabudowie rolniczej, obręb Stębark.

- dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW, obręb Pacółtowo.

Przeprowadzono procedury udzielenia zamówienia publicznego na:

-  sporządzenie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Grunwald  w  obrębie

geodezyjnym Kitnowo, działka nr 41/2,

-  sporządzenie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Grunwald  w  obrębie

geodezyjnym Szczepankowo, działka nr 114/9,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu w miejscowości Zapieka.

Oświata – 

Dobiegają  ku  końcowi  zakupy  pomocy  dydaktycznych  do  realizacji  podstawy  programowej

z przedmiotów przyrodniczych dla SP Stębark i SP Szczepankowo na łączną kwotę 140 313 zł.

Organizacje Pożytku Publicznego- 

Podpisano aneks do umowy zawartej dnia 14 lutego 2020 roku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz

Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  Koło  w  Ostródzie  z  siedzibą  w  Ostródzie,

ul.  Grunwaldzka 19a,  14-100 Ostróda dotyczący wsparcia realizacji  zadania publicznego pod nazwą:

"Dowoz  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  do  Ośrodka  Rehabilitacyjno  –  Edukacyjno  –

Wychowawczego  z  terenu  Gminy  Grunwald  przy  udziale  opiekuna  w  celach  edukacyjnych

i rehabilitacyjnych".


