Protokół
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo
odbytego w dniu 17.03.2017 r.
Zebranie odbyło się w I terminie.
1.
Zebranie odbyło się w warsztacie kotlarskim przy Liliowej 1, rozpoczęło się o godz.
18:00 i trwało do godz. 21:00
2.
W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 41
osoby oraz osoby zaproszone: Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie Andrzej
Maciejewski, Z-ca Burmistrza Dariusz Jasiński, pracownik wydziału budownictwa UMB
Danuta Żuk
3.

Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.

4.

Na protokolanta wybrano Joannę Laskowską-Załoga.

5.
Do komisji skrutacyjnej wybrano:
- Pana Żelazny Jan – przewodniczący
- Panią Małgorzatę Peczyńską
- Pana Dariusza Czyż
6.

Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:

-Program Odnowy Wsi
-Sprawozdanie Sołtysa z działalności w 2016
-Sprawozdanie Radnego z działalności na rzecz Wójtowa za 2 lata kadencji
-Omówienie planu budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo
-Sprawy bieżące Sołectwa
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
za: 41
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 05.03.2017 r. oraz umieszczona w internecie.

8.

Streszczenie przebiegu obrad:

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00. Uczestnicy spotkania po przedstawieniu porządku obrad
przez Sołtysa zdecydowali o przyjęciu planu Zebrania.
Omówiono następujące kwestie:
 Pani Beata Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo oraz lider Grupy
Odnowy Wsi przedstawiła główne problemy, sukcesy i osiągnięcia jak również sprawy
formalne;
- plan uległ dezaktualizacji, wobec czego należy przystąpić niezwłocznie do jego

aktualizacji ( boisko, świetlica, grunty)
- Pani Prezes złożyła podziękowania dla członków grupy i mieszkańców za
zaangażowanie w zrealizowany projekt upiększania wsi.
- Przedstawiono wyróżnienia i nagrody otrzymane za pracę w Sołectwie.
- Zachęcano mieszkańców do wpisania się i prac w GOW swój akces zgłosili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.












Iwona Perczyńska
Magdalena Czyż
Jarosław Stasikowski
Czesław Bajkowski
Elżbieta Bajkowska
Małgorzata Peczyńska
Wioletta Żytkiewicz-Bąk
Monika Śmiarowska

- Zebranie Wiejskie zaakceptowało przyjęcie nowych członków poprzez głosowanie 41
za -0-0, podjęto uchwałę nr 01/2017 o przyjęciu nowych członków (załącznik).
- Na potrzeby budowy „Świetlicy Wiejskiej” zakupiona została przez Gminę działka
w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw, zlecone zostało również wykonanie projektu
firmie z Wójtowa.
- Sołtys omówił szczegółowe ustalenia dotyczące możliwości pozyskania środków
zewnętrznych z PROW i poprzez LGD „Południowa Warmia” – z ustaleń wynika, iż,
możemy pozyskać maksymalnie 300 tyś z LGD – nabór w czerwcu 2017. Udział w tym
konkursie może wymusić na Sołectwie przekazania środków z funduszu sołeckiego,
jako wkład własny do projektu – dyskusja – uchwały nie podjęto.
- Wobec zmian lokalizacji świetlicy i boiska zaistniała konieczność wprowadzenia
zmian w zapisie Planu Odnowy Wsi
- Podczas zebrania skonsultowano z mieszkańcami oba zamierzenia( boisko leśne i
świetlica), przedstawiono również wyniki ankiet przeprowadzonych w 2016r.
Sołtys zreferował działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2016r i bieżące – najważniejsze
punkty to;
- złożono do budżetu na 2016 13 wniosków i 2017 17 wniosków – żaden nie został
uwzględniony!!!
- rozwiązany komitet budowy kanalizacji w Wójtowie przekazał środki( 8521,-) na
zagospodarowanie wsi. Decyzją Rady Sołeckiej, Sołtysa, Stowarzyszenia i po
uzgodnieniu z byłym zarządem komitetu zakupiono za kwotę 3600,- wiatę
przystankową wraz z montażem przy ulicy Modrzewiowej. Obecnie trwają rozmowy z
Gminą o przekazanie wiaty na majątek Gminy.
Gmina przekazała w użytkowanie Sołectwu kilka działek znajdujących się na terenach
Wójtowa.
Fundusz sołecki 2016 został zrealizowany w 100% zgodnie z uchwałami Zebrań
Wiejskich.
Omówiono stan instalacji ( a w zasadzie jej braku) odwodnienia i melioracji.
Sołtys stara się o podłączenie części Wójtowa do zbiornika retencyjnego przy
budowanej obwodnicy Olsztyna.
Sołtys i Rada Sołecka spotykali się sześciokrotnie w 2016r
Sołtys podkreślił ważność współdziałania ze Stowarzyszeniem „Wspólne Wójtowo” i
określił ją jako wzorcową.
Członkowie RS, SWW oraz Sołtys wielokrotnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady
Miejskiej, Komisji Finansów, Komisji Gospodarczej, Rolnej i Ochrony Środowiska,
uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących MOF( własne wnioski)
Wspólnie SWW i RS przeprowadziła konsultacje społeczne wśród mieszkańców
Wójtowa w tematach:
- Budowa i zagospodarowanie „Pałacu Kultury”





















- Zagospodarowania terenu „Boisko Leśne”
- Gmina Barczewo w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym(MOF)
Wiele rzeczy bieżących.
Głos zabrał Radny z naszego okręgu Pan Andrzej Maciejewski – w celu sprawozdania
się z działalności. Główne problemy i działania to;
- Wnioski Radnego pokrywają się z wnioskami RS i Sołtysa.
- Pozyskano 130000,- na zakup terenu pod budowę świetlicy – teren zakupiono.
- wykonano nakładkę asfaltową ul Kwiatowej przy współfinansowaniu mieszkańców
33%( 50.000,-) i 66% Gmina(100.000,-)
- Ułożono płyty betonowe przy Borowej i Jaśminowej
- Celem Radnego jest doprowadzenie do końca tematu budowy świetlicy.
O godzinie 1900 przyjechali Pan z-ca Burmistrza Dariusz Jasiński i pracownik wydziału
budownictwa Pani Danuta Żuk.
Główne pytania i odpowiedzi:
- czy mieszkańcy Barczewa dokładają się do budowy dróg?
- budowa obwodnicy 2 lata
- droga Wójtowo-Nikielkowo wybrano nadzór, możliwe, że do końca marca będzie
wyłoniony wykonawca, instalacja kanalizacyjna rozpocznie się od strony Nikielkowa,
nie wiadomo, od której miejscowości wykonawca zacznie pracę.
Sołtys prosi o harmonogram prac, koordynacja budowy drogi i kanalizacji oraz plan
objazdów.
Remonty bieżące dróg;
- 07-03-2017 ogłoszono przetarg, w przyszłym tygodniu podpisanie umowy.
- Pani Jakubiak – czy jest plan naprawczy dróg w Wójtowie? – nie ma.
- Decyzje są podejmowane na bieżąco.
Komunikacja publiczna 1.000.000 – 10 kursów 500.000 6 kursów – brak pieniędzy.
Zaoszczędzone pieniądze z zimowej akcji utrzymania dróg rozliczane są przez cały rok
kalendarzowy.
Sołtys – prośba o osobę nadzorującą wykonanie remontów dróg.
Pani Jakubiak – ul Leszczynowa – kiedy zostaną uporządkowane statusy dróg w
sołectwie, np. ul Leszczynowa jest działką (traktem) dojazdową do posesji czy ulicą???
Sołtys – zatoka autobusowa, studzienka – Modrzewiowa – pilny remont
NIEBEZPIECZEŃSTWO.
Pan Bąk – mieszkańcy ulic Bławatnej, Liliowej, Krokusowej tworzą komitet naprawy
w/w dróg – chęć partycypacji w kosztach – umówione spotkanie z Burmistrzem
w Urzędzie.
Pan Klepacki – czy ul Malinowa będzie włączona do kanalizacji i jak to zrealizować,
dlaczego Malinowa jest odśnieżana 6m a powinna być 10m???
Duży projekt aglomeracji, – dlaczego nie znalazło się w nim Wójtowo np. Malinowa??
Czy Modrzewiowa w związku z budową obwodnicy Olsztyna będzie w jakiś sposób
dofinansowana – ciężarowy sprzęt jednak korzysta z tej ulicy mimo zapewnień
(na piśmie)???
Kto wydał zgodę na tankowanie wody z hydrantu przy Jaśminowej dla polewaczki? –
jest umowa ze ZWiK.
Sołtys - miejscu tankowania wody jest błoto proszę o wystąpienie do Budimex
o wysypanie piasku lub utwardzenie tego miejsca.

9. Sołtys dziękuję;
 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

10. Dziękując za przybycie i konstruktywną dyskusję Sołtys zaprosił do aktywnego włączania
się w życie Wójtowa.
Zebranie zakończono o godzinie 2100.

Protokołował/a :

Sołtys:

Joanna Laskowska-Załoga

Adam Perczyński

