Protokół
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo
odbytego w dniu 06.09.2016 r.
w sprawie uchwalenia wydatków na rok 2017 ze środków sołectwa w ramach Funduszu
Sołeckiego.
Zebranie odbyło się w II terminie.
1.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00 i trwało do godz. 21:45

2.
W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 54
osoby oraz osoby zaproszone: Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie Andrzej
Maciejewski
3.

Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.

4.

Na protokolanta wybrano Panią Alicję Kowalik.

5.
Do komisji skrutacyjnej wybrano:
- Pana Żelazny Jan – przewodniczący
- Pani Sidor Maria
- Panią Pytlarczyk Barbarę
6.

Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:

- Przywitanie mieszkańców,
- Wybór prowadzącego Zebrania i protokolanta,
- Stwierdzenie ważności Zebrania,
- Wybór komisji skrutacyjnej,
- Przedstawienie planu Zebrania,
- Zatwierdzenie planu Zebrania przez mieszkańców,
- Ogłoszenia
- Prezentacja realizacji projektu „Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla – Wójtowo na
Kwiatowo”
- Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego 2016 i 2017 r
- Przedstawienie projektu uchwały wraz z wnioskiem do funduszu sołeckiego,
- Dyskusja nad wnioskiem,
- Przyjęcie uchwały o przyjęciu wniosku do funduszu sołeckiego,
- Wolne wnioski,
- Zamknięcie obrad.
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
za: 54
przeciw: 0
wstrzymujących się 0
7.
Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest
prawomocne, gdyż mieszkańcy sołectwa Wójtowo zostali poinformowani o zebraniu w sposób
zwyczajowo przyjęty. Informacja z terminem, miejscem i godziną spotkania została
wywieszona na tablicach informacyjnych w dniu 26.08.2016 r. oraz umieszczona w internecie.

8.

Streszczenie przebiegu obrad:

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00. Uczestnicy spotkania
obrad przez Sołtysa zdecydowali o przyjęciu planu Zebrania.

po przedstawieniu porządku

Omówiono następujące kwestie:
 Przedstawiono ogłoszenia bieżące
 Pani Beata Jakubiak przedstawiła stan realizacji projektu ’’Aktywna Wieś Warmii
Mazur i Powiśla – Wójtowo na ‘Kwiatowo’
 Przedstawiono sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego2016 i przedstawienie
kwoty pozostałej do dyspozycji w 2016r.
 Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego 2016 i 2017r
I - propozycje mieszkańców i Rady Sołeckiej dotyczące zmiany Funduszu sołeckiego na 2016r.,
które mogą być zrealizowane przez Gminę oraz inne podmioty odpowiedzialne tj.
a) namiot plenerowy;
b) element siłowni zewnętrznej
c) element placu zabaw na os. Leśne;
d) słupy informacyjne;
e) gazony dekoracyjne
f) pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi
g) lakier do zabezpieczenia przystanków;
h) podpory pod witacze;
i) lampy na ul. Agrestową
j) odwodnienie ul. Agrestowej i Malinowej
II – Mieszkańcy po dyskusji postanowili, aby dokonać podziału środków na 2016r
a)) lakier do zabezpieczenia przystanków
b) pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi;
c) podpory pod witacze;
d) słupy informacyjne ;
e) namiot plenerowy;
f) odwodnienie ul. Agrestowej i Malinowej.
Całość poddano głosowaniu i podjęto uchwałę 54 głosami – za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
się. Treść zawarto w uchwale nr 2/2016
III – Fundusz sołecki na 2017r. wynosi: 28.623,80 zł.
IV – Mieszkańcy po dyskusji postanowili, aby dokonać podziału środków na 2017r. i
zaproponowali następujące kwoty na realizację poszczególnych przedsięwzięć:
a) działania edukacyjne i integracyjne na rzecz mieszkańców wsi 7.000,b) rzeczowe wydatki na rzecz rozwoju kultury i rekreacji 10.000,c) zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców 9.123,80
d) polepszenie wizerunku wsi 2.500,.
Poszczególne punkty zostały zaaprobowane przez głosowanie.

VII – Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku
o realizację przedsięwzięć zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim na rok budżetowy 2017
W wyniku głosowania:
za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zaplanowanie zadań z funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2016 było 54 uczestników zebrania,
przeciw uczestników zebrania ,
wstrzymało się od głosu 0 uczestników zebrania.
Zgromadzeni mieszkańcy podjęli Uchwałę Nr 3/2016 .
VIII Treść podjętej uchwały dołączona jest do niniejszego protokołu w załączeniu.
IX Burmistrz Dariusz Jasiński wstępnie przedstawił plany inwestycji drogowych w obrębie
Wójtowa.
X Przedstawiciele i wykonawcy GDDKiA przedstawili prezentacje multimedialną obwodnicy
Olsztyna w obrębie Wójtowa.
Pytania mieszkańców;
 Sposób odprowadzenia wód opadowych,
 Montaż ekranów dźwiękochłonnych,
 Wjazd i wyjazd w kierunku Wójtowa, oraz włączanie się do ruchu,
 Drogi zastępcze na czas trwania budowy,
 Oświetlenie autostrady,
 Czas trwania i możliwości wygenerowania korzyści dla mieszkańców wójtowa,
 Wiele innych drobnych pytań
Zaproszeni Goście chętnie i szczegółowo odpowiadali na pytania.
XI Burmistrz i pracownik Urzędu - inspektora ds. dróg Danuta Żuk prezentują projekt budowy
drogi Wójtowo – Nikielkowo.
Pytania mieszkańców;
 Budowa wiaduktu w Nikielkowie,
 Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż drogi,
 Podłączeń posesji do instalacji burzowych,
 Zagospodarowanie płyt ułożonych przy Akacjowej,
 Przewidywany ruch zastępczy na czas budowy,
 Pytania dotyczące pojedynczych posesji graniczących z drogą,
 Organizacja ruchu.
XII Dyskusja na temat całościowego wykonania instalacji oświetlenia Wójtowa.
XIII Dyskusja na temat zagospodarowania wód opadowych i melioracji;
 Pan Burmistrz zaproponował spotkanie z właścicielami posesji na których ma być
przeprowadzony rów melioracyjny;
 Gmina deklaruje złożenie wniosku do GDDKiA o przyłączenie sieci odwadniających
Wójtowo do instalacji przy „16”
 Wyjaśnione zostały zapisy prawa w zakresie zagospodarowania wód opadowych na
prywatnych posesjach.
XIV Pan Berk z ulicy Jaśminowej składa reklamacje na jakość ułożenia płyt drogowych ulicy
Jaśminowej;
 Pani Żuk odpowiada, że płyty były ułożone zgodnie ze sztuką budowlaną,
 Pan Maciejewski wnioskuje o reklamacje u wykonawcy i nadzór nad wykonywanymi
pracami przez Pana Zdziarstka.

XV Pani Sidor pyta o uruchomienie komunikacji publicznej „14”
 Burmistrz informuje i spotkaniu w Gminie na którym był Sołtys i przedstawiciele
Wójtowa, tam zostały pokazane możliwości uruchomienia tej komunikacji oparte na
analizach
 Pan Burmistrz mówi że decyzję o wyodrębnieniu środków (1.200.000) podejmuje Rada
Gminy.
 Pan Maciejewski twierdzi, że nie wpłyną do Rady Gminy taki wniosek,
 Sołtys złoży taki wniosek do propozycji budżetowych na 2017 rok.
XVI Pan Jan Jabłonowski zgłasza problem z odpływem wody ze studni
XVII Padają pytania dotyczące budowy sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu
 W odpowiedzi najbliższe punkty odbioru to Łęgajny lub Wrocikowo
 Sołtys mówi o rozmowach z Macrosat – jest szansa na budowę sieci.
XVIII Sołtys dziękuję;
 Komitetowi Budowy Kanalizacji za przekazane środki pieniężne i przedstawia sposób
ich zagospodarowania,
 Mieszkańcom, Stowarzyszeniu Wspólne Wójtowo i Radzie Sołeckiej za wpłaty
podatków, pracę wolontaryjną na rzecz Sołectwa co spowodowało oszczędności w
wydatkach z Funduszu Sołeckiego.
 Panu Dariuszowi i Barbarze Wasilewskim za kolejne udostępnienie pomieszczenia na
zebranie,
 Burmistrzowi i ZBK w Barczewie za ogromną pomoc w realizacji projektu w którym
Wójtowo uczestniczy
XIX Dziękując za przybycie i konstruktywną dyskusję Sołtys zaprosił do aktywnego włączania
się w życie Wójtowa
Zebranie zakończono o godzinie 2145 .

Protokołował/a :
Alicja Kowalik

Sołtys:
Adam Perczyński

