SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rybno
w okresie od 23.06.2015 r. do 20.07.2015 r.
W okresie międzysesyjnym wypracowano następujące projekty uchwał Rady Gminy
Rybno
w sprawie :
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2020,
2) zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok,
3) wyrażenia zgody na nieruchomości
GOSPODARKA PRZESTRZENNA, KOMUNALNA i INWESTYCJE
1. Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, ul. Lubawska.
Trwają dalsze prace związane z realizacją inwestycji wieloletniej. Uzyskano pozwolenie na
budowę, przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót
rozbudowy wodociągów wiejskich w miejscowości Hartowiec oraz Rybno przy ul. Świerkowej
i Jaśminowej, zawarto umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy i zgłoszono
rozpoczęcie robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Działdowie.
Uzyskano decyzję o zatwierdzeniu „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu
eksploatacyjnego nr 1 dla ujęcia wód podziemnych na działce 203 w Truszczynach”. Złożono
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę wodociągu
wiejskiego w miejscowości Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo.
2. Projekt Kanalizacji
w Hartowcu.
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W dniu 01.07.2015 r. zawarto umowę z wykonawcą firma „KAM-pro” Pracownią Inżynierii
Środowiska mgr inż. Piotr Gąska na wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec”.
3. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Rybno.
15 lipca 2015 r. Zakończono roboty związane z termomodernizacją dachu budynku Urzędu
Gminy Rybno.
W dniu 30 czerwca 2015 r. Gmina Rybno podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który udzielił Gminie Rybno dotacji w
wysokości 20 000,00 zł na realizację w/w zdania inwestycyjnego.
4. Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii
elektrycznej SN.
Przeprowadzono procedurę
z wybranym wykonawcą.
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W dniu 14 lipca 2015 r. przekazano plac budowy oraz przystąpiono do robót rozbiorowych.
Dodatkowo zlecono usunięci karpiny po usuniętych wcześniej topolach, które kolidują z
przebudową trybun.
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Wykonano dokumentacje techniczną oraz uzyskano z Starostwa Powiatowego
w Działdowie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę. Dokumentację przekazano 30 czerwca 2015 r. do
ENERGIA-OPERATOR S. A. Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Mława, który zgodnie z
zawartą umową przeprowadzi procedurę zamówienia publicznego oraz zleci realizacje robót.
Ponadto w ramach inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji Geologicznej na wykonanie
otworu eksploatacyjnego na stadionie sportowym w Rybnie do podlewania płyty stadionu.
5. Przebudowa dróg gminnych nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec.
Trwa przebudowa dróg przez Firmę TRANS-WAP Janusza Nowakowskiego.
6. Przebudowa drogi gminnej 185067N w Koszelewach.
W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę projektu za cenę 4800 zł Alfonsa
Szymańskiego.
7. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP
Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego.
Przeprowadzono kontrolę z WFOŚiGW w Olsztynie i przekazano środki dofinansowania na
konto Gminy. Inwestycja zakończona i rozliczona
8. Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach. (dla dzieci szkolnych)
Wykonawca DREW MAX Marcin Ruciński Groszki, za cenę 2 970,99zł.
Lokalizacja wiat: Zgłoszono do odbioru czwartą wiatę w miejscowości Gralewo Stacja.
9. Roboty publiczne.
1) Budowa zatoki autobusowej w Gralewie Stacja rozpoczęta
do 10 07.2015 r. Zgłoszono do odbioru Zarządu Dróg Wojewódzkich,
2) Trwa przebudowa
w Rybnie.
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3) Wykonano obkoszenie dróg asfaltowych gminnych,
4) Wykonano naprawy
ul. Słonecznej.
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5) Wykonano konserwację elementów drewnianych na najstarszych placach zabaw w
Żabinach, Koszelewach, Rybno ul. Zajeziorna, przy Szkole Podstawowej.
10. Pozyskiwanie tłucznia na drogi z kamieni polnych.
W dniach 13 i 14 lipca odbyło się kruszenie kamieni w Truszczynach. Usługę wykonała Firma
TRANS-KIS z Wielkiego Głęboczka. Kamienie w ilości 750 ton przekazało 4 rolników
(Orłowscy 100t, Wandzlewicz 350t, Sikorki 200t, Mączkowski 100t). Czas kruszenia 12 godzin.
Koszty wynajmu sprzętu:
Kruszarka mobilna TEREX-PEGSON -

492 zł/godz. brutto

Ładowarka Liebherr 556 -

246 zł/godz. brutto
––––––––––––––––––––––––

Koszt zestawu kruszącego -

738 zł/godz. brutto
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Koszty transportu kruszarki i ładowarki, 4 x 500 zł + VAT Koszty kruszenia (kruszarka + ładowarka), 12 godz. x 738zł -

2 460 zł
8 856 zł
––––––––––––––––––––––––

Razem

11 316 zł

Koszt tony uzyskanego tłucznia z skruszonych kamieni 11 316 zł / 750t = 15 zł/t
Koszt pospółki z załadunkiem i wywozem w roku 2014 r wyniosła 26,08zł.
11. Przygotowano dziesięć projektów decyzji o warunkach zabudowy i dwa projekty decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zostały przesłane do uzgodnienia
organom właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - Starostwo Powiatowe,
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i
Welskim Parkiem Krajobrazowym do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o
ochronie przyrody , właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do obszarów przyległych
do pasa drogowego- Powiatowym Zarządem Dróg lub Wojewódzkim Zarządem Dróg. Po
uzyskaniu uzgodnień organów wydano inwestorom osiem decyzje
o warunkach zabudowy.
12. Wydano osiemnaście zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rybno oraz trzy wypisy i wyrysów z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rybno.
13. Wydano decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr : obręb gm. Rybno.
14. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
15. Wydano postanowienia pozytywnie opiniujące podziały niżej wymienionych nieruchomości:
działek nr 184/1 i 185/2 obręb Żabiny oraz nr 183 obręb Rybno stanowiących własność
prywatną.
16. Wszczęto postępowanie w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału działek nr: 29/4, 497/2 ob. Rybno, 374 ob. Żabiny.
17. Wydano decyzje w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału dla działek nr: 67, 307/42 ob. Rybno.
18. Sporządzono operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej w celu
sprzedaży w trybie przetargowym dla działki 202 ob. Hartowiec
19. Uzyskano decyzje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa
niżej wymienionych nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 6, 32, 54, 184,
185 obręb Truszczyny
20. Zlecono opracowanie stałej organizacji ruchu dla tzw. Osiedla Sportowa w Rybnie.
21. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn.: „Ekologiczny dzień Gronowa”.
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22. Otrzymano dofinansowanie i podpisano umowę z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z
rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny.
23. Otrzymano dofinansowanie od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację
zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP cz. I.” w miejscowości Jeglia.
24. Określono wysokość środków naliczonych poszczególnym sołectwom w ramach funduszu
sołeckiego na 2016r.
OCHRONA ŚRODOWISKA i OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony środowiska:
1. Wydano 2 decyzji na wycinkę drzew osobom fizycznym.
2. Przesłano 2 wnioski do Starosty Działdowskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: w
ilości 10 szt. w tym. 8 szt. gatunek topola i 2 szt. wierzba biała rosnących na terenie
sąsiadującym z jeziorem Rumian w miejscowości Szczupliny na działce nr 125/6 obręb Nowa
Wieś będącej własnością Gminy Rybno; w ilości 7 sztuk sosna zwyczajna z granicy drogi
dojazdowej kategorii wewnętrznej – działka nr 1164 obręb Rybno, będącej własnością Gminy
Rybno oraz działki rolnej nr 538/2 obręb Rybno.
3. Przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie do uzgodnienia projekt
zezwolenia na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych z drogi powiatowej Nr 1267N Wierzbica –
Gutowo – Rumin - Rybno na działce nr ewid. 47 obręb Rumian, stanowiącej własność Powiatu
Działdowskiego.
4. Trwa postepowanie w sprawie wydania zezwolenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 1 drzewa gatunek lipa drobnolistna rosnącego w
pasie drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń – Rozdroże w miejscowości Gralewo – Stacja.
5. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie budynku inwentarskiego na działkach nr 2 i 17 obręb Groszki” w miejscowości
Groszki w powiecie działdowskim, w województwie warmińsko – mazurskim – Inwestorzy
Państwo Zenon i Teresa Szydłowscy.
6. Wydano postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie obory
wolnostanowiskowej o obsadzie do 82,1 DJP na działce nr 312/4 obręb Koszelewy, gmina
Rybno- Inwestor Andrzej Danielski.
7. Wszczęto postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi powiatowej 1274 N gr. pow. GronowoRybno, na odc. Gronowo – Rybno od km 2 + 070 do km 6 + 240 i od km 7+358,50 do km
7+605 o łącznej długości 4,416 km”, Gmina Rybno, powiat działdowski, woj. warmińsko –
mazurskie.
8.

Zaktualizowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie
dotyczący dofinansowania „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z
TERENU GMINY RYBNO” do wysokości kwoty wynikającej z podpisanej umowy z firmą
AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”, 27-670 Łoniów, Świniary Stare – kwota
15 173,61 zł.
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9. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 20 kurników do ściółkowego chowu
drobiu-brojlera kurzego o łącznej liczbie stanowisk 1 142 000szt./cykl (4568 DJP) w obrębie
fermy drobiu na działce nr ewid. 417/2 obręb Żabiny- Inwestor Cezary Górnecki. Wójt Gminy
Rybno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o uzgodnienie warunków
realizacji dla w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
poinformował Wójta Gminy Rybno, że sprawa dotycząca w/w przedsięwzięcia została
skierowana do zaopiniowania przez Regionalną Komisję do Spraw Ocen Oddziaływania na
Środowisko, która jest organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie. Jednocześnie PPIS w Działdowie zawiadomieniem poinformował o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 21 lipca 2015r.
10. Wydano decyzję o umorzeniu opłaty Olsztyńskim Kopalniom Surowców Mineralnych S.A.
naliczoną w decyzji Wójta Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2011r., znak ROŚ. 6131.112.2011 za
usunięcie 21.983 sztuk drzew, rosnących na działkach nr ewid. 394/1, 394/2, 405, 406, 469
obręb Żabiny, gmina Rybno w ramach eksploatacji kopalin.
11. Wykonano badania wody w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli oraz
oznaczono te miejsca – Jezioro Zarybinek- w miejscowości Rybno, Jezioro Tarczyńskie w
miejscowości Wery, Jezioro Rumian w miejscowości Rybno Kolonia i Szczupliny.
12. Wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie w sprawie wydania zezwolenia na
usunięcie 2 drzew gatunek brzoza brodawkowata rosnących w pasie drogi powiatowej 1267 N.
13. Przygotowano projekt Uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z drzewa
gatunek topola osika o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm – 415 cm, rosnącym na
działce nr 532/2 obręb Rybno w miejscowości Rybno, przy ulicy Nowomiejskiej 1 oraz
przesłano ww. projekt do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w
Olsztynie.
14. W związku z sygnałami od rolników dotyczącymi występującej na terenie gminy Rybno suszy
uruchomiono prace związane ze zbieraniem wniosków od poszkodowanych rolników – łącznie
wpłynęło 160 wniosków, które przesłano do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
celem uruchomienia procedury szacowania strat. Z funkcjonującego Systemu Monitoringu suszy
obecnie wynika, iż jedynie gmina Rybno nie została objęta procedurą uruchomioną na podstawie
ww. systemu przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W związku z
powyższym zostało przesłane pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcie pilnych
działań mających na celu objęcie Gminy Rybno ww. procedurą szacowania strat w rolnictwie
oraz do Oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach który prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej.
W zakresie Ochrony zdrowia
15. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie zamieszczono w Dzienniku Gazeta Prawna w
dniu 01 lipca 2015r. Termin składania ofert 30 dni od dnia ogłoszenia.
INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNE I WOJSKOWE

1. W dniu 5 lipca, odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach uczestniczyły
drużyny męskie z wszystkich jednostek oraz drużyna kobieca z Żabin. W rywalizacji najlepsi
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okazali się strażacy z Rybna, którzy będą reprezentowali Gminę Rybno na zawodach
powiatowych.
2. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie poniżej 30000€, na dostawę kamery
termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.
3. Zawarto umowy, na mocy których Powiat Działdowski udzieli Gminie Rybno pomocy
finansowej na dostawę i montaż bram garażowych w budynkach OSP Żabiny i OSP Rybno.
4. Ochotnicza
Straż
Pożarna
w
Rybnie
zakupiła
łódź
ratowniczą
wraz
z przyczepką podłodziową. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz budżetu własnego jednostki OSP Rybno i wsparcia
ze strony sponsorów. Obecnie do osiągnięcia pełnej efektywności ratowniczej łodzi niezbędny
jest zakup silnika zaburtowego.
5. W portalu społecznościowym uruchomiony został oficjalny fanpage Gminy Rybno, który jest
dostępny pod adresem facebook.pl/rybno
GMINNA KOMISJA ds. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i
PROFILAKTYKI.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki w Rybnie w
porozumieniu z Wójtem Gminy zrealizowała następujące zadania:
1. Dofinansowała wyjazd uczniów ZS w Rybnie w dniu 23.06.2015r. do Samborowa na Finał
Wojewódzkich Rozgrywek Piłki Nożnej na kwotę 296,75 zł.
2. Dofinansowała zakup mebli do świetlicy socjoterapeutycznej w Rybnie na kwotę 1899,98 zł.
3. Dofinansowała zorganizowanie Gminnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu dla wszystkich uczniów
ze szkół w Gminie Rybno na kwotę 1000,86 zł.
4. Dofinansowała Obchody ,,Dnia Dziecka” dla dzieci z całej gminy, tj. zorganizowanie pokazu
rycerskiego na kwotę 1000,00 zł.
5. Dofinansowała zorganizowanie w dniu 13.06.2015 r. w sołectwie Jeglia Festynu Rodzinnego na
kwotę 495, 64 zł.
6. Dofinansowała zorganizowanie w dniu 28.06.2015 r. spotkania przy ognisku dla dzieci i
wszystkich mieszkańców sołectwa Gralewo-Stacja na kwotę 498,73 zł.
7. Dofinansowała zorganizowanie w dniu 29.05.2015 r. „Dnia Dziecka” w sołectwie Tuczki na
kwotę 199,48 zł.
8. Dofinansowała zorganizowanie w sołectwie Truszczyny:
a)

w dniu 30.05.2015 r. ,, Dnia Matki” na kwotę 299,95 zł

b)

w dniu 28.06.2015 r. ,,Dnia Dziecka” na kwotę 500,02 zł.

9. Dofinansowała zorganizowanie w dniu 20.06.2015 r. „Dnia Dziecka” w sołectwie Szczupliny
na kwotę 499,64 zł.
10. Dofinansowała zorganizowanie w dniu 27.06.2015 r. obchodów 95 Rocznicy Plebiscytu na
Warmii i Mazurach w sołectwie Naguszewo-Groszki na kwotę 1000,00 zł.
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11. Dofinansowała zorganizowanie w dniu 19.07.2015 r. w sołectwie Rumian festynu wiejskiego
dla mieszkańców wsi celem zintegrowania mieszkańców do współpracy na rzecz wsi na kwotę
500 zł.
12. Dofinansowała realizację szkolnego programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Rybnie tj.
na zakup nagród dla najlepszych uczniów biorących udział w szkolnych zawodach sportowych
w roku szkolnym 2014/2015 na kwotę 251,39 zł.
PODATKI
1. Umorzenie zaległości podatkowych:
a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 0 decyzji na kwotę 0,00 zł
b) podatek rolny osoby fizyczne 0 decyzji na kwotę 0,00 zł
c) podatek leśny osoby fizyczne 0 decyzji na kwotę 0,00 zł
d) podatek od środków transportowych 0 decyzji na kwotę 0,00 zł
2. Odroczenie terminu płatności
a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 0 decyzja na kwotę 0,00 zł
b) podatek rolny 0 decyzji na kwotę 0,00 zł
3. Rozłożenie zaległości na raty:
a) podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 0 decyzji na kwotę 0,00 zł

ADMINISTRACJA I KULTURA
1. Trwają przygotowania do uroczystej sesji przyznania „Honorowego Obywatela Gminy Rybno”
na dzień 4 sierpnia 2015 r.
2. Trwa przygotowanie do uroczystości przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo
– gaśniczego dla OSP Żabiny oraz przekazania oficjalnego wstąpienia do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego przez OSP Żabiny.
Wójt Gminy Rybno
Tomasz Węgrzynowski
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