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z zebranla wiejskiego we wsi Wójtowo

w dniu ż7.a6.2019 t.

i.
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Miejsce obrad: Świettica Wiejska ul. Wierzbowa 1, Wójtowo

1. Liezba uczestniczących w zebraniu: 43 osoby

Lista obecnosciw zŃączeniu do protokofu.

2. Przewodni czył zebtańu: Janusz Śmiarowski

2. Porządek zebtania:

1) otwarcie zebrańa, wybór przewodniczącego, przedstawienie proponowanego

porządku obrad,

2) ewenfualne uwagi do porządku obrad,

3) przyjęcie porządku obrad,

4) przedstawieńe ptzezPanią SoĘs kwestii konsolidacji funduszu sołeckiego

5) dyskusja mieszkńców, przedstawianie opinii doĘczących potrzeby rcaLizacji

po szczególnych proj ektów

6) przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o zmianę przeznaczeńa

środków fimduszu sołeckiego, podjęcie odpowiednich uchwał Zebtańa

Wiejskiego,

7) sprawy różne, wolne wnioski i uwagi,

8) zamknięciezebrania.

Porządek zebtaniazostał zatvłierdzolly ptzezzebranych jednomyślnie: 43 głosy

3. Streszczenie przebiegu obrad:

Obrady rozpoczęĘ się o godz. 19.00 i trwaĘ do godz. 20.30. W zebraniu

uczesfuiczyły 43 osoby zgodnie z listą stanowiącą załącznik do protokołu. W
glosowłniu podjęto 3 uchwaĘ, które stanowią załącznikdo protokołu

Pkt. 1 Pani SoĘs Beata Jakubiak otworzyła zebranie i pvywitńa mieszkńców. SoĘs
stwierdziła I7a podstawie zapisów Statutu Sołectwą że Zebrańe Wiejskie jest

prawomocne do podejmowania wniosków i uchwał.

Pkt. 2 Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie Janusza Śmiarowskiego, na

protokolanta wybrano j edno głośnie O1 gę Szczygielską

Pkt.3 Przewodniczą§y przedstawił porządek obrad i streścił najwźniejsze punĘ
zebrańa, którymi są:

1) konsolidacja środków funduszu sołeckiego na jedno zńżej wymienionychzadń:

a) projeh odwodnienia ulicy Agrestowej i Malinowej - 6 000 zł

ó/ wykonanie części oświetlenia ulic we wsi - t0 a00 zł,



na Projeh adwodnienia ulicy Agrestowej i Malinowej w hłocie 16 000 zł

2) przesrrnięcie środków z planowanego Uruchomienia systemu pawiadamiania GPS

2995,40 zł, na System manitoringu świetlicy wiejskiej w lałocie 2995,40 zł.

Pkt.4 SoĘs odczytńa zebranym pismo BI.271.21.2019.JS z Urzędu Miejskiego w

Barczewie z dńa fi. a6.2019, z którego wynika pofozeba przesunięcia środków na jedno

z proponowanych zadń. Ze względu na niewystarczające środki finansowe nie ma

możliwości wykonania dwóch inwestycji. Wyjaśniła zebranym na czym mają one

polegać.

Pkt 5 SoĘs omówiła przedsięwzięciarcalizowane aktualnie w sołectwie otaz problem

wad i usterek technicznych w budynku świetlicy. Wszystkie do tej pory stwierdzone

wady, zostĄ zgłoszone wykonawcy i sprawa ta jest monitorowarra ptzezUruąd Miejski

w Barczewie. SoĘs zsnnaciła się równiez do mieszkńców o zaźngazowanie w

pielęgnację zieleni i zadbanie o wygląd sołectwa, szczególnie placu przy świetlicy oraz

przystanków autobusolvych.

Następnie oddała głos przewodniczącemu.

Pkt 6 Przewocłniczryy ptzedstawił zebranym propozycje SoĘs oraz Rady Sołeckiej, aby

skonsolidować środki funduszu sołeckiego na wykonanie pĄektu odwodnienia ulicy

Agrestowej i Malinowej.

Pkt. 7 Z lwagi na plan wdrozenia ptzez Urząd Miejski w Barczewie systemu

powiadamiania GSM dla mieszkańców Gminy, Przewodnicząęy zaproponował zeby nie

realizowaó tego punktu w ramach fi,nduszu sołeckiego lecz przesunąć te środki na

instalację monitoringu świetlicy wiejskiej co prryczań się do wzrosfu bezpieczeństwa,

zapobiegnie ewentualnym włamaniom.

Pkt 8 Zabrańe głosu przez Radną Marię Sidor, klóra wskazńa na konieczność

wykonania projekfu odwodnienia w/w ulic i dfugie starania mieszkańców o zajęcie

stanowiska w ich sprawie przezwładze Gminy.

Pkt. 9 Dyskusja mieszkńców nad proponowanymi inwestycjami.

Pkt. 10 Głosowanie nad przesunięciem środków na wykonanie projektu odwodnienia: tak

- 42 osoby

Pkt. 11 Głosowanie nad wykonaniem oświetlenia ulicy Bławatnej: tak- 1 osoba

Pkt.12 Głosowanie nad przestnięciem środków z systemu powiadamiania GSM na

monitoring świetlicy: tak - 43 osoby

Pkt. 13 Głosowanie nad ptze7rLaczeniem środków zaoszczę&onych na ustawieniu toalety

przenośnej na placu zabaw. SoĘs zaproponowała aby prueznaczyć te środki, tj.3a4r40 zł

na zakup materiałów ogroclniczych. Za ta propozy cjązagłosowaĘ 34 osoby,



Pkt. 14 Zabrańę głosu przez SoĘs i omówienie kwestii zagospodarowania tęrenu wokół

świetlicy. Prośba o włączenie się mieszkańców i zg}aszanie swoich propozycji.

Przedstawienie trwających inicjaĘw mieszkańców, w rym powołanie komitetu

społecznego w sprawie ułozenia pbrt na ulicy Krokusowej oraz wykonania oświetlenia na

ulicy Klonowej. Apel o pomoc w organizacji święta 660 wsi zaplanowanego na 18

sierpnia br..

Pkt. 15 Zabrańe głosu ptzez mieszkńców, zgłaszłnie uwag w §prawach koniecznych do

przeprowadzenia remontów nawierzchni drogowych.

Pkt. 16 Wyczerpanie porządku obrad i zamknięcie zebrania przez, ptzewodniczącego.
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