
Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo z dnia 16 -04 -2018 r. 

I. Zebranie wiejskie otworzyła Pani Sołtys Beata Jakubiak o godz. 18.00 i trwało do godz. 20.30 

II. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg załączonej listy obecności 84.-osóby 

  
Pani Sołtys Beata Jakubiak zaproponowała następujący porządek obrad: 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Powitanie 

2. Przedstawienie planu zebrania 

3. Spisanie kontraktu 

4. Wybory przewodniczącego rady sołeckiej  

5. Wystąpienie Pani Sołtys 

6. Wystąpienie Pani Radnej 

7. Sprawy różne. 

 

III. Pani Sołtys powitała mieszkańców, poinformowała, iż zgodnie ze statutem sołectwa na 

ostatnim zebraniu dotyczącym wyborów sołtysa i rady sołeckiej, nie wybrano 

przewodniczącego rady sołeckiej, a zgodnie ze statutem Sołectwa Wójtowo, takiego wyboru 

dokonuje zebranie wiejskie. Następnie przedstawiła plan zebrania i zaproponowała spisanie 

kontraktu tj. każdy wypowiada się pojedynczo, nikt nikomu nie przeszkadza w wypowiedzi , 

pan Kalinowski Leszek pilnuje czasu wypowiedzi, spotkanie ma potrwać do godziny 20.00 i 

poproszono o wyłączenie telefonów komórkowych. 

 Kontrakt został przegłosowany – wszyscy obecni przyjęli zasady kontraktu .  

IV. Wybory przewodniczącego rady sołeckiej  

Sołtyska poinformowała. iż zgodnie ze Statutem Sołectwa istnieją dwie możliwości wyboru 

przewodniczącego rady.  Pierwsze :wyboru  dokonuje zebranie wiejskie lub drugie wyboru 

dokonuje spośród siebie  rada z sołtysem. Nastąpiło głosowanie za  wyborem opcji . 

Głosowało 46, na 78 osób obecnych w chwili głosowania, przeciw była pani Maria Sidor . W 

związku z tym sołtyska ponownie  zacytowała  zapisy w statucie . 

Statut  Sołectwa Wójtowo Rozdział V TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 22. 

1. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym.  

2. O wyborze przewodniczącego Rady Sołeckiej decyduje Zebranie Wiejskie. 

3. Wyboru Przewodniczącego Rady, jeśli Zebranie tak postanowi, dokonuje Rada Sołecka 

spośród swoich członków. 

Mieszkańcy obecni na zebraniu wybrali  pkt. 3 , wyrazili zgodę aby to rada sołecka spośród siebie 
wybrała przewodniczącą lub przewodniczącego rady. 

Na Sali pojawił się sprzeciw mieszkańca z tłumu, który czeka na temat o drogach. 

V. Wystąpienie Pani Sołtyski Beaty Jakubiak: 

 Omówienie spraw bieżących :  wniosków, które zostały zgłoszone do gminy, 

  spraw , które wpłynęły od mieszkańców, wpłynęły wnioski o naprawienie ulic, 

 Po drogach wsi, chodzi komisja z gminy, w której uczestniczy pani Maria Sidor, 

która przedstawi sprawę i plan naprawczy ulic.  

 Droga dojazdowa do świetlicy:  mieszkańcy Sylwester Peczyński i Marek Bartnik 

w sobotę wybrali glinę na drodze do świetlicy, dziękuję za żwir  nieznanemu 

darczyńcy, w dniu dzisiejszym  z ramienia gminy droga została wyrównana i 

został naprawiony podjazd. Serdecznie dziękujemy. 



 Apel do mieszkańców o  włączenie się w czyn społeczny, wyposażenie oraz 

zagospodarowanie terenu  przy świetlicy.  

 Mieliśmy już 3 włamania do świetlicy, popsuta była klamka więc bez problemu 

każdy z zewnątrz mógł się dostać do obiektu zostało to zgłoszone do wykonawcy 

jednak przydałyby się jakieś zabezpieczenia świetlicy np., rolety, alarm, 

monitoring itp. Może ktoś z mieszkańców mógłby doradzić i zorganizować 

zabezpieczenie.  

 Koło Gospodyń Wiejskich Wójtowianki z pozyskanych funduszy  zakupiło 

naczynia, przybory kuchenne oraz kuchenkę elektryczną do świetlicy 

 Złożyłam 5 zapytań ofertowych na wyposażenie świetlicy w meble kuchenne, 

uzyskałam zwrotną informację od jednej firmy  wycena oferowana to ok. 6 tyś. 

 Przez Stowarzyszenie „Wspolne Wójtowo”  został złożony wniosek do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie i dzięki 

pozyskanym funduszom, odbywają się zajęcia dla dzieci szkolnych we wtorki i 

czwartki w świetlicy. 

 Zachęcam mieszkańców do składania wniosków dotyczący wyposażenia świetlicy, 

na ten moment brakuje wszystkiego, złożony został wniosek na wyposażenie 

świetlicy oraz zagospodarowanie terenu do PROO przez Stowarzyszenie 

„Wspólne Wójtowo”, czekamy na wyniki konkursu. 

 Informacja z poczty od naczelnika na temat oznaczenia budynków i skrzynek 

pocztowych,  

 Pani Hanna Baszyńska złożyła wniosek, że listonosz wrzuca awizo do skrzynki 

pomimo jej obecności w domu i nie dzwoni.  Sprawa zostanie zgłoszona do 

Naczelnika Poczty w Barczewie. 

 Dostaliśmy pismo z gminy, że powinniśmy zmienić fundusz sołecki, w związku z 

tym kolejne spotkanie będzie dotyczyło tej zmiany, gdyż powinni być obecni Ci  

mieszkańcy, którzy wybierali poprzedni fundusz sołecki , do października  można 

zmieniać bieżący fundusz sołecki. Zmiany wymagają 2 punkty, które są nie do 

zrealizowania z powodu zbyt małych funduszy przeznaczonych w funduszu:  

oświetlenie ulicy Bławatnej i projekt odwodnienia ulic Malinowa i Agrestowa.  

 dużym niebezpieczeństwem są samochody jeżdżące z niebezpieczną prędkością 

po ulicach Wójtowa, Zgłoszone zostało to do Policji w Barczew ie, oraz 

zaznaczone na mapie zagrożeń , którą polecamy do użytku  i oznaczania wydarzeń 

na terenie sołectwa. to samo braki w oznakowaniu ulic , zgodnie z zapowiedzią 

Pani Zuk zostaną uzupełnione po zakończeniu budowy drogi.  

 na interwencje mieszkańców złożony został wniosek o oznakowanie ulic w 

Wójtowie, wykaz 14 ulic na stronie www.wojtowo.pl  

 wielka plagą są psy biegające luzem po ulicach, Prosimy mieszkańców o 

pilnowanie swoich pupili i odpowiednie ich zabezpieczenie. Przypominamy iż za 

nieodpowiednio zabezpieczone psy,  zgodnie z ustawą można dostać mandat 

karny do 5 tyś zł. Psy biegające luzem sa zgłaszane do Straży Miejskiej.  

 2 tygodnie temu na apel o sprzątanie świata zgłosiło się 60 osób, zebraliśmy 3 -4 

przyczepki worków na śmieci. Serdecznie dziękujemy za udział, martwi niestety 

taka duża ilość śmieci. 

 Inwestycja w teren przy świetlicy, firma  Kretotechnik Pan  Nowotka udostępni 

sprzęt, w celu wyrównania terenu. Jednakże potrzeba jest siła, rąk ludzkich do 

sprzątania korzeni i wyrównania terenu, zapraszamy mieszkańców do 

współpracy. Otrzymaliśmy pozwolenie od Leśniczego na wywóz korzeni do lasu, 

http://www.wojtowo.pl/


pan Kozłowski zobowiązał się do ich wywiezienia, jednakże potrzebne sa  osoby 

do pomocy. Zapraszam na czyn społeczny, zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy na 18 maja 2019 godz. 9.00, po zakończeniu dla uczestników 

zorganizujemy ognisko z kiełbaskami. 

 20- lecie parafii w Wójtowie odpust połączony z festynem jako dzień dziecka i 

dzień rodziny zaplanowany na 16 czerwca 2019, Ksiądz Proboszcz Andrzej 

Adamczyk zaprasza do współorganizacji 

 propozycja uczczenia pamięci naszej Honorowej mieszkanki pani Teresy 

Jezierskiej Rogowskiej – jedna z propozycji to nazwanie ulicy w Wójtowie jej 

imieniem, czekamy na opinie Mieszkańców  

 w tym roku będziemy obchodzić 660-lecie sołectwa, planujemy  wspólne święto 

sąsiedzkie pod warmińskim niebem, prośba do angażowanie się mieszkańców w 

przygotowanie tego święta oraz aktywny udział, 

 Od 18 kwietnia będzie możliwa wpłata podatku i opłat za wywóz nieczystości u 

sołtyski, % z tych wpłat będzie przeznaczony na potrzeby sołectwa, serdecznie 

zapraszam 

 Zaproponowane zostały 3 oferty na płatne zajęcia ruchowe w świetlicy w 

Wójtowie - zumba, szkoła pleców i ogólnorozwojowe.)  

 zaproszono mieszkańców o dbanie o nasza miejscowość i włączanie się do akcji 

organizowanych na terenie Wójtowa 

 

VI. Wystąpienie Burmistrza, pan Andrzej Maciejewski powiedział: 

 Podjęty cel sprzed 4 lat został osiągnięty – powstała tak bardzo potrzebna 

mieszkańcom świetlica, pomimo licznych awarii i braku zagospodarowania 

terenu dziś tutaj jesteśmy. Dziękuję mieszkańcom za liczne przybycie.  

 Mam nadzieję na oficjalne otwarcie i że wszyscy weźmiemy w tym udział.  

 Pierwotny projekt zakładał zakup i remont, adaptację pomieszczeń byłby to 

koszt 500 – 800 tyś. I stwierdzono, że po co remontować stary jak można 

wybudować nowy obiekt. Zakupiono działkę, a 64% dofinansowania gmina 

pozyskała z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 Wykonawca został poinformowany o awariach i wezwany do usunięcia usterek 

 Jestem zobowiązany trwałością projektu, sam musze administrować świetlicą i 

nie mogę jej przekazać 

 Gmina jest właścicielem świetlicy i ponosi koszty jej utrzymania 

 Radni przegłosowali 14 tyś na utrzymanie świetlicy i stwierdzili, że w 

Wójtowo się inwestuje 

 Jak tylko będę mógł będę będę wspierał wspólne inicjatywy 

 Równanie dróg w Wójtowie – dziś wyrównano ulicę Agrestowa i 

Leszczynowa 

 2500 ton kruszywa zostało zakupione  



 Pan Sontowski wygrał przetarg i kruszywo jest jego własnością 

 Skala przedsięwzięcia na równanie dróg gminnych wynosi 250 tyś 

 Mamy 33 tereny – sołectwa do wyrównania 

 Planowano 75 ton kruszywa na sołectwo,  

 Zakupiono 240 ton kruszywa i zabrakło nawet na Wójtowo – 3 razy więcej 

poszło już niż planowano 

 Nastąpiła zmiana pracownika gminnego odpowiadającego za dopilnowanie 

wyrównywania dróg, wykonawca będzie zobowiązany do dokładnego 

równania. 

 

VII. Mieszkańcy zaczęli w tym momencie zgłaszać problemy: 

 ulica Kwiatowa problem połączenia z nową drogą 

 ulica Jaśminowa problemy odnośnie płyt pomysł z utylizacją płyt 

 Dlaczego równamy kruszywem, skoro płyty czekają?  

 Burmistrz wyjaśnił, że płyty czekają na rozwój sytuacji, 32 tyś zostało przeznaczone 

na ich położenie, koszt położenia wynosi 160zł/szt. 

 Mieszkańcy zgłaszają problem z ulicą Modrzewiową, że gmina nie żądała warunków 

od wykonawcy 

 Burmistrz wyjaśnił, iż warunków nie było, Komisja z Budmiex robili rozeznanie w 

terenie, zostało zaproponowane sfrezowanie grzbietów i wymiana warstwy ścieralnej 

na długości 400 metrów. Poza tym nie ma umowy na naprawę dróg z generalnym 

wykonawcą  

 Głos mieszkańców: działajmy dwutorowo niech generalna dyrekcja z Budimex em 

zrobi całość, 

 Kwestia skrzyżowań i węzła jest nieznana, plan pierwotny zakładał likwidację 

skrzyżowania 

 Mieszkańcy ulicy kwiatowej poruszyli problem asfaltu na swojej ulicy 

 Wypowiedź burmistrza: Dokumentacja od poprzednich 3 kierowników budowy, 

którzy się zmieniali i istniała obawa, że w grudniu rzucą robotę. Kwestia co 

korzystniejsze? Czy zejście z placu budowy? Czy przesunięcie terminu wezwanie 

gminy do wypłaty odszkodowania? Obiecali, że to zrobią bez umowy, ale są też inne 

niezgodności z projektem, nie można odstąpić od projektu, żeby nie stracić 

dofinansowania. Obietnica, że Skanska naprawi w czwartek i piątek w przyszłym 

tygodniu na terenie Wójtowa nakładkę końcową na ulicy Kwiatowej. 



 Pani Joanna Laskowska- Załoga zgłosiła brak znaku na przejściu dla pieszych przy 

skrzyżowaniu na wjeździe do Wójtowa 

 Burmistrz odpowiedział: Jest to teren Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad i że drobne rzeczy w dużych inwestycjach się zdarzają. Poczekajmy na 

naszą inwestycję do końca maja ma być zakończona przez firmę Skanska. Dostęp 

przejezdność wiaduktu – technologia łączenia mas betonowych wymaga 28 dni 

wiązania- użytkowanie nie wcześniej niż po odpowiednim czasie. 

 Wypowiedź burmistrza o autobusach: na sesji uchwalono o przekazaniu środków na 

otwarcie komunikacji publicznej linii numer 114 z Barczewa przez Wójtowo do 

dworca w Olsztynie. Kursów w niedzielę na początku nie będzie, jeśli będzie nas na to 

stać to będziemy dofinansowywać. Obecnie koszt przejazdu wynosi tak jak w 

komunikacji miejskiej 80 zł/m-c bilet normalny 40 zł/m-c ulgowy na całą sieć. 3 zł 

jednorazowo. 

 Zarzuty ze strony mieszkańców odnośnie kierowników budowy, że powinni być 

zobowiązania jako osoba, a nie jako firma w projekt wykonania dróg. 

 Burmistrz odpowiedział: ja mogę ich pilnować i tak będę robił, ale nie mamy umów z/ 

od poprzednim burmistrzem 

 

 

VIII. Wystąpienie Radnej p. Marii Sidor: 

 Radna na wstępie podziękowała, za obdarzenie ją zaufaniem i wybór na radną 

sołectwa, następnie postawiła pytanie co dla mieszkańców jest najważniejsze? 

Pani Alicja Dmuchowska powiedziała, że „Zdrowie”., natomiast radnej 

chodziło o drogi w Wójtowie, więc rozpoczęła wypowiedź na temat dróg 

 Istnienie programu rządowego na wsparcie inwestycji drogowych w ramach 

którego w 80% jest dofinansowane przez państwo do budowy dróg, natomiast 

20% daje gmina 

 Gmina Barczewo złożyła 6 takich projektów do funduszu dróg 

samorządowych, gdzie można uzyskać 50 – 80% dofinansowania, został 

zabezpieczony wkład własny przez gminę do 5 projektów m. innymi ulica 

Cedrowa i Pistacjowa, które już ma miały projekt 

 Inne wioski przeznaczyły swój fundusz sołecki na projekty dróg i teraz można 

było je wystawić do konkursu wojewody 



 Jest 30 dni do złożenia takiego projektu o dofinansowanie z programu 

samorządowego 

 Gmina złożyła takie wnioski na budowę ulic Cedrowej w Wójtowie, Lipowej 

w Łęgajnach, Szczepańskiego i Słowackiego w Barczewie, Drogi do Zalesia i 

…………, do oceny Wojewody,  

 Prośba Radnej o wsparcie w Urzędzie Wojewódzkim dla tych wniosków, jeśli 

ze strony kogoś istnieje taka możliwość 

 W gminie jeden pracownik, który przygotowywał te projekty jest to bardzo 

obszerna dokumentacja i zobaczymy jakie szanse mamy na dofinansowanie. 

 Gmina przeznaczyła 850 tyś wkładu własnego do tych projektów 

 Radnej zależy, aby zrealizować projekt budowy ulic Malinowa i Agrestowa 

 Priorytetem dla radnej w chwili obecnej są drogi, aby kłaść nacisk na projekty 

dróg i kierować te projekty do FS 

 Radna uznała, „Róbmy na razie wnioski” że znacznie już zainwestowaliśmy 

funduszy na integracje i na wizerunek wsi, a teraz możemy skorzystać z opcji 

dotacji i musimy zainwestować w projekty dróg 

 Oznajmiła, że po to się mieszkańcy spotkali, aby przesunąć 6 tyś w funduszu 

sołeckim na projekt odwodnienia ulic Malinowa, Agrestowa  

 Radna przeczytała założenia funduszu sołeckiego na 2019 z budżetu gminy 

Barczewo 

 Został przedstawiony na flipchart arkusz prezentujący fundusz sołecki 2019 z 

dnia jego ustalania 

 Radna zgłosiła, że jest on niezgodny z tym co ma w budżecie gminy 

 Nastąpiło sprawdzenie zgodności zapisów 

 Radna zarzuciła byłemu sołtysowi Adamowi Perczyńskiemu wadliwą relizację 

poprzednich funduszy sołeckich i że RIO też może kontrolować te rozliczenia 

 Radna oznajmiła, że my jako sołectwo dysponujemy największą kwotą 

funduszu sołeckiego, 

 Mieszkańcy wnieśli o przedstawienie faktów przez radną, jeśli zarzuca złe 

gospodarowanie funduszem, aby ujawniła imiona i nazwiska domniemanych 

insynuacji 

 Radna powiedziała, że ujawni to na następnym zebraniu sołeckim, które będzie 

odnośnie podziału funduszu sołeckiego. 



 Pan Adam Preczyński: „Dziwny atak w kierunku moim, rady sołeckiej i SWW 

proszę o protokołowanie tego jako publiczne pomówienie i ja to zgłoszę do 

sądu!” 

 Radna wróciła do tematu przesunięcia kwoty w FS, zgodnie z propozycją 

konsolidacji, z którą wyszedł pisemnie do sołectwa pan Sturlis osoba w gminie 

zajmująca się inwestycjami 

 Oznajmiła, że inne wsie przeznaczają swój FS na projekty dróg, 

 Wspomniała o kwocie 7 tyś, która została przekazana na SWW z ulicy 

Malinowej, którą to uzbierali na przyłącze kanalizacyjne, którego realizacja nie 

doszła do skutku i za które to pieniądze został zakupiony przystanek w 

Wójtowie za kwotę 3,5 tyś i aby resztę, która została z tej kwoty dołożyć do 

projektu melioracji z konta SWW. 

 Prośba od mieszkańców o ustalenie terminu kolejnego spotkania i określenie 

przez radną które osoby zmarnowały cudze pieniądze i dokonały machlojek  

 Radna nadal się upiera, że inne zapisy są na tablicy, a inne przedstawia budżet 

gminy 

 

 

 

IX. Dyskusja mieszkańców z Burmistrzem i Radną  

 

 Mieszkanka ulicy Kwiatowej: My chcemy oddać płyty dla gminy” 

 Pan D. Kwiatkowski wyraził sprzeciw na temat skomunikowania nowo 

wybudowanej ulicy od strony Nikielkowa z ulicą Kwiatową, ponieważ jest ona 

nie dostosowana do tej komunikacji jest za wąska i skomunikowanie jej 

zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i jest niezgodne z prawem budowlanym. 

Można by było ją skomunikować, jeśli miałaby szerokość ulicy Wrzosowej. 

Cała ulica sprzeciwia się tej komunikacji 

 Burmistrz, o problemie wysłuchania i spełnienia oczekiwania wszystkich 

mieszkańców, że istnieją działki ewidencyjne 8,5,35 stanowiące pas drogowy 

„jeśli wy nie chcecie to się zaczniemy licytować są sprzeczne wnioski na 

Liliowej i Jaśminowej mam płyty, które stanowią kłopot.” 

 Zgłoszenie mieszkańców, aby na końcu ulicy kwiatowej zamiast drogi zrobić 

pieszo jezdn, gdyż tam biegają dzieci i droga zagraża ich bezpieczeństwu, 



 15 lat cały ciąg jechał ulicą Kwiatową i t droga nie była publiczna, natomiast 

teraz jest asfalt i jeżdżą tam samochody budowlane 

 Burmistrz: „będąc członkiem komisji finansów publicznych deklarowałem 100 

tyś + 25 tyś gmina przegłosowała na budowę drogi Kwiatowej, a później 

musiałem się z tego spowiadać” 

 Mieszkaniec p. Stasikowski zwrócił uwagę, że ulica Wrzosowa jest wąska nie 

mogą się minąć 2 ciężarówki, co na wypadek pożaru brak jest komunikacji, 

aby na przykład w nagłej sytuacji mogła przejechać straż pożarna istnieje jedna 

droga w Wójtowie bez dróg awaryjnych. Droga Kwiatowa jest ślepa i nawet 

nie można tam zawrócić trzeba cofać na wstecznym w przypadku ciężarówek 

co jest tam częstą sytuacją, potwierdzili mieszkańcy. 

 Mieszkańcy Wrzosowej i kwiatowej czy chcemy zamknięcia? większość 

powiedziała nie. 

 „Mamy płyty, kasę, wykonawców, nie mamy gdzie ich położyć” 

 Mieszkańcy dot. Ul. Kwiatowej „droga 3,5 m. kto weźmie odpowiedzialność 

za przejazd tą drogą? 

 Burmistrz: Opracowany jest plan miejscowy dla Wójtowa, złóżcie o 

poszerzenie jezdni, jeśli będzie w planie to wywłaszczenie nieruchomości z 

gruntu stan zastany, kwestia kompromisu, plac manewrowy bez tranzytu – 

sprzeciw. 

 Janusz Śmiarowski uspokaja zebranie poprzez przypomnienie obowiązującego 

kontraktu. 

 Pani radna nie skończyła swojego sprawozdania. 

 Plan miejscowy dla Wójtowa trzeba będzie poszerzyć drogi kosztem 

podwórka, ograniczyć prędkość i tonaż  

 Pytanie pana Sławińskiego z ulicy Słonecznej do Burmistrza o termin naprawy 

tej drogi i opis problemów związanych z jej użytkowaniem „dość już mam 

wyciągania samochodów sąsiadów z rowu np. 26 stycznia” 

 Odpowiedź Burmistrza: „w ciągu najbliższych dni będzie naprawiona, jeśli 

chodzi o zwyczajne utrzymanie drogi, aby była przejezdna Santowski jutro 

będzie dalej równał drogi. 

 propozycja spotkania od pani Joanny Laskowskiej- Załoga odnośnie 

podsumowania i wniosków z inwentaryzacji dróg w Wójtowie. 



 Wypowiedź Radnej jako członkini komisji rolnej o pracach na drogach w 

Wójtowie, że nie da się na raz zrobić wszystkich dróg, prośba o 

wyrozumiałość. 

 Jako członkini komisji radna dopilnuje, aby każda droga była jak najdokładniej 

zrobiona  

 Znowu prośba radnej o inwestycje funduszusołeckiego na drogi propozycja ¾ 

funduszu sołeckiego, aby przekazywać na projekty dróg 

 Powtórne nawiązanie do projektu odwodnienia ulic Malinowa i Agrestowa i 

powtórna propozycja o dofinansowanie tej inwestycji z SWW 

 Wypowiedź pana Andrzeja Borowskiego z ulicy Lawendowej na temat 

koncepcji dróg, która kiedyś została zatwierdzona, aby tego nie zmieniać,  

 Dalszy ciąg dyskusji z Burmistrzem o drogach i płytach. 

 

X. Podsumowanie zebrania przez Sołtyskę – sprawy różne 

 

 Zgłoszono 14 ulic bez oznaczeń, 

 prośba o zgłaszanie pomocy w wyposażeniu świetlicy, 

 propozycja kolejnego zebrania wiejskiego w maju dotyczącego zmiany 

Funduszu Sołeckiego, 

 omówienie przykładu mieszkańców ulicy Fiołkowej, którzy z własnej z 

inicjatywy i funduszy zamontowali lampy solarne na swojej ulicy,  

 zgłoszenie problemu mieszkańców odnośnie ulicy Wrzosowej dotyczących 

szerokości ulicy, problemów z odśnieżaniem, brak oznakowania, braku 

zjazdów do posesji, skrzyżowań, zbyt wąskich chodników, brak miejsc 

parkowania na nowo wybudowanej ulicy, 

 Radna: „droga została wykonana zgodnie z projektem z 2009 roku, na który 

nikt wcześniej nie spojrzał” 

 Mieszkańcy zarzucili zaniedbania ze strony gminy do projektu drogi 

 Prośba mieszkańców o nieparkowanie przy sklepie z powodu braku przejazdu 

 Burmistrz ustosunkowując się do problemów mieszkańców wskazał na 7 letnią 

trwałość projektu i ewentualne wsparcie prawem ruchu drogowego 

 Prośba pani Jolanty Pieczonka do pani Radnej o przedstawienie konkretów dla 

mieszkańców, w celu  wyjaśnienia wyłonionych zarzutów poprzedniemu 

sołtysowi, radzie sołeckiej oraz stowarzyszeniu w sprawie złego 



gospodarowania funduszem sołeckim  za poprzedni okres , do zapoznania się 

publicznego z oskarżeniami na następnym zebraniu wiejskim. 

 

Na tym zakończono zebranie o godz. 20.30 

 

W załączeniu do protokołu: lista obecności  

 

 

 

 
 …......................................                                                              …....................... ................... 

/podpis protokolanta/                                                                                  /podpis sołtysa/ 

 

 

 

 

 


