Protokół
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo
odbytego w dniu 27.09.2018 r.

Zebranie odbyło się w II terminie.
1.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:15 i trwało do godz. 20:45

2.
W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 73
osoby oraz przedstawiciele Gminy, Powiatu i Sejmiku Województwa
3.

Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.

4.

Na protokolanta wybrano Panią Joannę Laskowską-Załogę.

5.
Do komisji skrutacyjnej wybrano:
- Panią Wiolettę Żytkiewicz-Bąk – przewodniczący
- Panią Alicję Kowalik
- Pana Bogdana Okulicza
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,
- Omówienie konieczności wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wójtowo
i podjęcie uchwały.
- Omówienie wniosków składanych do budżetu Gminy na rok 2019
- Podział środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019
- Wolne wnioski,
- Zamknięcie obrad.
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
za: 73
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 18.09.2018 r. oraz umieszczona w internecie.

8.

Streszczenie przebiegu obrad:

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:15. Uczestnicy spotkania po przedstawieniu porządku obrad
przez Sołtysa zdecydowali o przyjęciu planu Zebrania.





Pani Beata Jakubiak, jako Lider Grupy Odnowy Wsi przedstawiła zakres i potrzeby
dokonania zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wójtowo. Zachęcała również do
uczestnictwa mieszkańców w GOW – dwie osoby zadeklarowały przystąpienie tj.
Tłoczkowska Bożena i Kuchta Andrzej.
Zebranie podjęło uchwałę nr 01/2018 ( w załączniku) o wprowadzeniu niezbędnych
zmian, a wykonaniem ma się zająć GOW.

za: 71
przeciw: 0
wstrzymujących się 2
9. Sołtys zaprezentował listę wniosków do budżetu Gminy na 2019 przygotowaną przez Radę
Sołecką:
 Remont zatoki autobusowej ul Modrzewiowa
 Aktualizacja tablic informacyjnych 2 szt. koszt ok 6000
 Ułożenie płyt drogowych z odzysku
 Kontynuacja budowy oświetlenia wsi
 Wykonanie projektu odwodnienia ulic Agrestowej i Malinowej
 Realizacja odwodnienia ulicy Modrzewiowej
 Wykonanie nakładki na ulicy Klonowej
 Wykonanie odwodnienia ulicy Krokusowej
 Utwardzenie ulicy Leszczynowej
 Uruchomienie komunikacji publicznej
 Wykonanie kolejnego etapu odwodnienia i drogi ulicy Cedrowej
 Utworzenie planu naprawy dróg w Wójtowie i całej Gminie
 Zapewnienie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki
 Ułożenie i naprawa chodnika wzdłuż ulicy Modrzewiowej
Mieszkańcy zgłosili dodatkowo:


Wykonanie prowizorycznego oświetlenia terenu w okolicach Liliowej, Bławatnej,
Krokusowej
 Wykonanie wodociągu i kanalizacji dla ulic Wiśniowej i Jarzębinowej
 Wykonanie oznaczeń (tablic z nazwami ulic i numerami posesji) w okolicach ulicy
Wierzbowej i odchodzących ulic od niej.
Pan Michał Jaczewski z ulicy Krokusowej zadeklarował pomoc przy odwodnieniu tej ulicy.
Posiada projekt i może pełnić rolę kierownika takiej budowy.
Zebrani zaakceptowali wnioski
W budżecie Gminy na rok 2019 Sołectwo Wójtowo otrzymało kwotę 38 995,40 zł. do
podziału, jako środki Funduszu Sołeckiego.
1. W kolejnym punkcie Sołtys przeszedł do omówienia propozycji podziału funduszu
sołeckiego przygotowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką;






Wyposażenie świetlicy – 10 000,Ułożenie płyt na ulicy Jaśminowej i końcówki Kwiatowej – 10 000,Wykonanie projektu odwodnienia ulic Agrestowej i Malinowej – 6 000,Kontynuacja budowy oświetlenia w kierunku ulicy Bławatnej – 8 000,Wynajęcie TOY TOY na placu zabaw – 2 000,-







Organizacja Święta Wsi i Dnia Rodziny – 4 000,Organizacja VIII Turnieju siatkarskiego – 2 000,Zakup materiałów ogrodniczych dla Wsi – 2 000,Uruchomienie systemu powiadamiania GSM – 5 000,Montaż części instalacji monitoringu – 5 000,-

Mieszkańcy po dyskusji postanowili, aby dokonać podziału środków w następujący sposób;











Wyposażenie świetlicy – 10 000,- 50 głosów
Wykonanie projektu odwodnienia ulic Agrestowej i Malinowej – 6 000,- 44 głosy
Kontynuacja budowy oświetlenia w kierunku ulicy Bławatnej – 10 000,- 42 głosy
Wynajęcie TOY TOY na placu zabaw – 2 000,- 47 głosów
Organizacja Święta Wsi i Dnia Rodziny – 4 000,- 39 głosów
Organizacja VIII Turnieju siatkarskiego – 2 000,- 35 głosów
Zakup materiałów ogrodniczych dla Wsi – 2 000,- 33 głosy
Uruchomienie systemu powiadamiania GSM – 2995,40,- 29 głosów
Montaż części instalacji monitoringu – 5 000,- 28 głosów – nie realizujemy
Ułożenie płyt na ulicy Jaśminowej i końcówki Kwiatowej – 10 000,- 24 głosy nie
realizujemy
Kwota przeznaczona do realizacji jest równa środkom przyznanym i wynosi 38 995,40
Całość poddano głosowaniu i podjęto uchwałę 73 głosami – za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
się. Treść zawarto w uchwale nr 2/2018 (w załączniku)
Fundusz sołecki na 2019 r. wynosi: 38 995,40,- został podzielony na 3 działy:
a) działania edukacyjne i integracyjne na rzecz mieszkańców wsi 6.000,b) zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców 28 995,40,c) polepszenie wizerunku wsi 4 000,11. W kolejnym punkcie oddano głos gościom w sprawach różnych;
Pytania mieszkańców do przedstawicieli „SKANSKA” wykonawcy drogi WójtowoNikielkowo:









Pytanie z Sali o błędy w realizacji wjazdów na posesje ulicy Wrzosowej
Prośba o ograniczenie prędkości na ulicy Kwiatowej
Pytanie o objazdy na czas wyłączenia z ruchu ulic Jaśminowej i Akacjowej
Pytanie o ruch ulicą Krokusową
Czy jest powołany koordynator prac, rozkopany wjazd w Różaną – Pan z ulicy
Różanej
Termin zakończenia prac
Prośba o odpowiednie oznaczenia objazdów
Prośba o sprzątanie piachu z Kwiatowej

Odpowiedzi Kierownictwa inwestycji SKANSKA






Ulica Wrzosowa – problematyczny jest w zasadzie jeden wjazd
Kierowcy zostaną zobowiązani do ograniczenia prędkości
28.09.2018 planuje się zamknięcie Kwiatowej na cały dzień
Ulicę Różaną – jak zepsują to naprawią
Termin zakończenia prac jest bezpieczny 30 listopada 2018

 Piach usuwamy i będziemy usuwać
Pytanie Pani Anieli Zaręby – czy na czas zamknięcia ulic Jaśminowej i Akacjowej można
uruchomić sygnalizacją naprzemienną na ulicy Migdałowej?
Kiedy wykonawca naprawi uszkodzony płot?
Pytanie Sołtysa o przygotowanie dróg Leszczynowej, Bławatnej i Krokusowej do przełożenia
ruchu i wytyczenia objazdów – prośba o przygotowanie podłoża i odpowiednie oznakowanie
objazdu.
Burmistrz, Wykonawca i Sołtys mają się spotkać w terenie i ustalić szczegóły przełożenia ruchu.
Czas trwania objazdu max 2 tygodnie.
Pytanie z Sali o zjazd w ulicę Różaną – dotyczy gazu i kanalizacji.
Pani Kowalik pyta o końcówką ulicy Kwiatowej – czy będzie asfalt, płyty czy … dziury?
Pytanie czy wykonawca użył właściwych materiałów na budowę – SKANSKA – TAK
PYTANIA DO SKANSKA – Biuro budowy Liliowa 1 – zapraszamy.
Na tym zakończono pytania do SKANSKA.
Kolejne pytania i odpowiedzi:
Sołtys do Burmistrza – proszę powiedzieć, co z ulicą Modrzewiową?
 Gmina podjęła rozmowy z GDDKiA i Budimex w sprawie napraw, negocjacje będą
trudne.
Czy inwentaryzowane będą również popękane domy i inne uszkodzenia?
 Jeżeli takie są będziemy reagować
Pani Maria Sidor zarzuciła Gminie, że nie postawiła twardych warunków przed przełożeniem
ruchu na Modrzewiową
 Burmistrz Jasiński odpowiada, że nie mógł negatywnie zaopiniować ruchu, bo to nie są
kompetencje Gminy tylko organów wyżej – nie mógł stawiać warunków, ponieważ to
droga niższego rzędu
Pani Aniela Zaręba pyta Pana Andrzeja Maciejewskiego jak on ustosunkował się do przełożenia
ruchu na ulicę Modrzewiową?
 Radny Pan Andrzej Maciejewski odpowiada, że nie są to jego kompetencje tylko Gminy.
Sołtys zapytał mieszkańców, co sądzą o organizowania Zebrań Wiejskich w dniach wolnych od
pracy?
 Zebrani w zdecydowanej większości wypowiedzieli się, że dzień wolny – to wolny, ale
były też głosy, że od czasu do czasu warto takie zebranie przesunąć na sobotę lub
niedzielę.
Pani Beata Jakubiak pyta o umieszczenie świateł na skrzyżowaniu „16” z wjazdem w kierunku
„Leśnego”
 Sołtys odpowiada, że ma całą teczkę takich podań, Burmistrz, że segregator, a GDDKiA
cały czas wymiguje się planami budowy drugiego pasma DK 16 od Olsztyna do
Biskupca – i nie ma na to siły.
Mieszkaniec Wójtowa prosi Urząd o większą życzliwość w relacjach Gmina – Mieszkaniec,
sugeruję współpracę obustronną i otwartą. Sołtys – popieram, bo jak sam Urząd nie może i sami
mieszkańcy też, to jak się połączymy to możemy więcej.
Poruszono temat komunikacji publicznej.
 Każdy nowo wybrany Burmistrz będzie musiał podjąć się tego wyzwania, sprawozdano
wyniki pracy Komisji Transportu Zbiorowego w Gminie Barczewo – ogólnie jest
ogromna szansa na uruchomienie, lecz po skończeniu obwodnicy Olsztyna.

Sołtys dziękuję;


Panu Dariuszowi i Barbarze Wasilewskim za kolejne udostępnienie pomieszczenia na
zebranie,
Dziękując za przybycie i konstruktywną dyskusję Sołtys zaprosił do aktywnego włączania się
w życie Wójtowa
Zebranie zakończono o godzinie 2045.

Protokołował/a :

Sołtys:

Joanna Laskowska-Załoga

Adam Perczyński

