PROTOKÓŁ
z zebrania wiejskiego we wsi Wójtowo
w dniu 27.06.2019 r.
Miejsce obrad: Świetlica Wiejska ul. Wierzbowa 1, Wójtowo
1. Liczba uczestniczących w zebraniu:

63 osoby

Lista obecności w załączeniu do protokołu.
2. Przewodniczył zebraniu: Janusz Śmiarowski
2. Porządek zebrania:
1) otwarcie

zebrania,

wybór przewodniczącego,

przedstawienie proponowanego

porządku obrad,
2) ewentualne uwagi do porządku obrad,
3) przyjęcie porządku obrad,
4) przedstawienie przez Panią Sołtys sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego
na 2019 r.
5) przedstawienie wniosków mieszkańców, dyskusja i głosowanie nad

podziałem

środków funduszu sołeckiego na 2020 r.
6) sprawy różne, wolne wnioski i uwagi,
7) zamknięcie zebrania.
Porządek zebrania został zatwierdzony przez zebranych jednomyślnie: 63 głosy
3. Streszczenie przebiegu obrad:
Obrady rozpoczęły się o godz. 19.00 i trwały do godz. 20.30. W zebraniu
uczestniczyły 63 osoby zgodnie z listą stanowiącą załącznik do protokołu. W głosowaniu
podjęto 3 uchwały, które stanowią załącznik do protokołu
Pkt. 1 Pani Sołtys Beata Jakubiak otworzyła zebranie i przywitała mieszkańców. Sołtys
stwierdziła na podstawie zapisów Statutu Sołectwa, że Zebranie Wiejskie jest prawomocne
do podejmowania wniosków i uchwał.
Pkt. 2 Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie Janusza Śmiarowskiego, na protokolanta
wybrano

jednogłośnie

Olgę

Szczygielską,

Kalinowskiego oraz Annę Gorczyńską.

do

komisji skrutacyjnej

wybrano

Leszka

Pkt.3 Przewodniczący przedstawił porządek obrad i streścił najważniejsze punkty zebrania,
którymi są:
1)przedstawienie przez Panią Sołtys sprawozdania z realizacji funduszu sołeckiego na 2019 r.
2)przedstawienie wniosków mieszkańców, dyskusja i głosowanie nad podziałem środków
funduszu sołeckiego na 2020 r.
Pkt. 4 Sołtys odczytała zebranym pismo z Urzędu Miejskiego w Barczewie

z dnia

05.07.2019 r., z którego wynika że do podziału jest kwota 41531,30 zł. Przedstawiła
procedurę podziału środków funduszu sołeckiego oraz obowiązujące terminy.
Pkt 5 Sołtys omówiła przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r.
Należą do nich między innymi podjęcie działań przy realizacji projektu odwodnienia ulicy
Agrestowej i Malinowej. Na ten cel zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z 27.06.2019 r.
zostało przeznaczone 16 tyś. Prace są w toku. W dniu 17.06.2019 r. odbył się festyn z okazji
Dnia

Rodziny

wraz z oprawą

muzyczną,

animacjami dla najmłodszych,

występami

tanecznymi i konkursami. W dniu 24 sierpnia odbył się festyn z okazji 660-lecia Wójtowa
wraz z turniejem siatkówki o przechodni puchar Sołtysa. Zwycięskie drużyny otrzymały
dyplomy, statuetki, medale i nagrody. Na imprezie nie zabrakło występów artystycznych,
wokalnych i tanecznych, a także animacji dla dzieci, oraz wspólnej zabawy pod warmińskim
niebem. W dalszej części wystąpienia Sołtys poruszyła problem usterek technicznych w
budynku świetlicy. Aktualnie sprawą zajmują się przedstawiciele gminy i jest ona w fazie
przedsądowej.

W

kwestii wyposażenia świetlicy,

wpłynęły trzy oferty na instalację

monitoringu oraz trzy oferty na montaż mebli kuchennych. W najbliższym czasie Sołtys wraz
z Radą Sołecką wybiorą najlepsze oferty. Realizując zadania z zakresu poprawy wizerunku
wsi, sołectwo wynajęło TOY-TOY na plac zabaw za kwotę 1695,60 zł oraz zakupiło
materiały ogrodnicze. Do świetlicy zakupiono 30 krzeseł za łączną kwotę 664,20 zł oraz
urządzenie czyszczące za 372,69 zł. System powiadamiania GPS będzie uruchamiany na
szczeblu gminnym, dlatego zadanie to zostało wycofane z funduszu sołeckiego. Szczegółowe
omówienie realizacji przedsięwzięć nastąpi po ich zakończeniu.
Pkt 6 Zabranie głosu przez Przewodniczącego i zaproszenie mieszkańców do składania
swoich wniosków do funduszu sołeckiego.
Pkt.

7

Pani Małgorzata Bohdzian złożyła w imieniu trzydziestu mieszkańców ulicy

Leszczynowej pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie propozycji przeznaczenia 20.000
zł z funduszu sołeckiego na projekt odwodnienia ulicy Leszczynowej. Do wniosku dołączona
jest lista z adresami i podpisami trzydziestu mieszkańców ( w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Pkt. 8 Wniosek został włączony do propozycji nad którymi głosowali mieszkańcy.

Pkt. 9 Radna Maria Sidor proponuje, żeby do tego katalogu propozycji włączyć wykonanie
chodnika na ulicy Kwiatowej, prowadzącego do placu przy Kościele. Spośród zebranych na
sali, 19 osób popiera ten pomysł i zostaje on dopisany do listy wniosków.
Pkt. 10 Zgłoszenie propozycji wykonania oświetlenia na ulicy Liliowej i Krokusowej - 13
osób spośród zebranych głosuje na ten projekt i wobec nie uzyskania większości 15 głosów,
nie zostaje on włączony do listy wniosków.
Pkt.11 Wobec braku dalszych propozycji ze strony zgromadzonych, Przewodniczący
przedstawia wnioski opracowane przez Sołtys i Radę Sołecką, przygotowane na podstawie
wcześniejszych zgłoszeń, a także zgłoszone podczas zebrania.
Do wniosków Sołtys i Rady Sołeckiej należą zadania:
Pkt.A poprawa wizerunku wsi 17000 zł
Pkt.B integracja mieszkańców 6000 zł
Pkt.C utrzymanie świetlicy 2000 zł
Pkt.D wykonanie oświetlenia ulicy Bławatnej 16 531,3 zł
Wnioski mieszkańców:
E) Projekt odwodnienia ulicy Leszczynowej
F)Wykonanie chodnika na ulicy Kwiatowej
Pkt. 12 Głosowanie nad wnioskami Sołtys i Rady Sołeckiej w Pkt. A, Pkt. B, Pkt.C - za
głosowało 57 osób
Pkt. 13 Głosowanie nad wnioskiem Sołtys i Rady Sołeckiej w Pkt. D- za głosowało 21 osób
Pkt. 14 Głosowanie nad wnioskami mieszkańców
w Pkt. E- za głosowało 41 osób
w Pkt. F- za 25 głosów
Pkt.

15 Przewodniczący podsumowując dotychczasowe głosowanie stwierdził, że do

wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 przechodzą następujące
projekty:
1) poprawa wizerunku wsi 17000 zł
2) integracja mieszkańców 6000 zł
3) utrzymanie świetlicy 2000 zł
4) projekt odwodnienia ulicy Leszczynowej - 16 531,3 zł
Pkt. 16 Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwaleniem wniosku o przeznaczenie
środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. w przedstawionej wyżej formie:
za przyjęciem wniosku - głosowały 54 osoby,
przeciwko przyjęciu wniosku - głosowały 2 osoby,
wstrzymało się od głosowania - 7 osób

Pkt. 17 Większością 54 głosów uchwalony został wniosek o przeznaczenie środków
z funduszu sołeckiego na 2020 r. w wersji przedstawionej w Pkt. 15 niniejszego protokołu.
Pkt. 18 Sołtys zaprasza mieszkańców do zabrania głosu w sprawach bieżących
Pkt. 19 Pani Kozłowska poruszyła problem dotyczący kanalizacji tłocznej. W trakcie awarii
kanalizacji i przepompowni okazało się, iż dotychczasowe ustalenia w umowach z
mieszkańcami posiadającymi taki rodzaj kanalizacji, mowa była, iż właściciel działki
pokrywa koszty naprawy tejże do granic działki, a poza granicami zakład Wodociągów i
Kanalizacji gm. Barczewo. Wg nowych zasad wcześniej nie ogłoszonych, zakład kanalizacji i
wodociągów poinformował Panią Kozłowską, że następuje zmiana zasad w umowie i
właściciel posesji do której doprowadzona jest kanalizacja pokrywa wszystkie koszty
naprawy łącznie. Z taką zmianą nie zgadzają sie mieszkańcy, proszą o interwencję u
Burmistrza Barczewa. Sprawa zostanie zgłoszona do Burmistrza w cel zajęcia stanowiska
Pkt. 20 Pani Anna Gorczyńska zgłosiła uwagi w sprawie rozkładu jazdy autobusu nr 114 w
kwestii dowozu dzieci do szkoły. Poparli ją inni mieszkańcy, którzy również uważają, że jest
za mało kursów i dzieci nie mają jak jechać do szkoły na drugą zmianę oraz jak wrócić do
domu ze szkoły w

Łęgajnach i Barczewie. Podobne uwagi zgłosiła na ręce Sołtyski Pani

Marzena Francukiewicz, z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursów, tak aby kursowały co
godzinę, a szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych z Barczewa gdyż ma
problemy z powrotem z pracy po godzinie 20 tej.
Pani Sołtys zaproponował wspólne wystąpienie pisemne

do Burmistrza Rady Sołeckiej

Wójtowa oraz rodziców dzieci, których problem dotyczy.
Pkt. 21 Radna Sidor zabrała w tej sprawie głos, informując że w październiku Gmina będzie
podliczać dotychczasowe korzystanie przez mieszkańców z dostępnych kursów i w razie
potrzeby uruchomi dodatkowe. Poradziła mieszkańcom, żeby napisali w tej sprawie pismo i
złożyli w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Obiecała wesprzeć ich starania.
Pkt. 22 Mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę ustawienia lustra drogowego przy stodole
Państwa Abramczyków, na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z ul. Makową. Ze względu na
wysoki mur okalający dom, jest tam ograniczona widoczność przy wyjeździe z ulicy
Makowej, co zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.
Pkt. 23 Mieszkańcy zgłaszają uwagi w sprawie budowy centrum logistycznego przy ulicy
Leśnej w Wójtowie. Jeden z nich złożył na ręce Sołtys, kopie dokumentów datowanych na
11.07.2019 r., które uzyskał w Urzędzie Gminy w Barczewie. Wynika z nich, że firma JLL
oprócz pisma w którym zwraca się do Gminy z prośbą o zmianę fragmentu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zagospodarowania

przestrzennego

dla

przedmiotowego

oraz planu miejscowego

terenu,

przygotowała

również

projekty uchwał w tych sprawach. Dokumenty te, wraz z uzasadnieniami zostały przesłane do
Gminy. Radna Sidor odpowiada, że żadne uchwały w powyższych sprawach nie zostały
przyjęte przez Radę Gminy. Na sali padają głosy, że należy w tej sprawie zwołać zebranie z
Radnymi oraz Burmistrzem. Radna Sidor odpowiada, że Rada Gminy wystosowała do firmy
JLL pisemne zapytanie z prośbą o uszczegółowienie planów związanych z inwestycją. Jak do
tej pory nie wpłynęła odpowiedź. Obiecała monitorować ten temat i zawiadamiać na bieżąco
mieszkańców.
Pkt. 24

Mieszkanka ul. Kalinowej prosi o przywrócenie znaku „Znak Drogowy D4a droga

bez przejazdu, ulica ślepa”

na wjeździe do ulicy Kalinowej. W uzasadnieniu wskazuje, że

samochody transportu ciężkiego, wjeżdżają w ulicę i mają potem problem z wyjazdem. Przed
budową drogi Wójtowo- Nikielkowo taki znak stał na wjeździe.
Pkt. 25 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący wraz z Panią Sołtys
podziękowali zgromadzonym za przybycie i zakończyli zebranie.

Protokół sporządził:
……………………….

Przewodniczący zebrania:
.......................................

