
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 15.03.2016 r. 

w sołectwie Skórzenno 

 
Obecnych na zebraniu było 17 mieszkańców sołectwa. 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy Osiek – Janusz Kaczyński 

2. Przewodniczący Rady Gminy Osiek – Andrzej Firyn 

3. Zastępca Wójta – Joanna Gniewkowska 

 

Porządek zebrania: 

1. Przywitanie gości. 

2. Sprawozdanie z działalności sołtysa. 

3. Omówienie realizacji wniosków. 

4. Dyskusja. 

5. Zakończenie zebrania. 

 

Zebranie prowadziła:  Izabela Szumała 

 

DYSKUSJA: 

 

1. Mieszkańcy wnieśli o konieczność remontu drogi przy remizie, na co Pan Wójt odpowiedział, że 

droga ta jest własnością powiatu, zgłosi sprawę do powiatu bądź wyremontuje własnymi 

środkami. Wspomniał o konieczności remontowania dróg w całej gminie.  

2. Mieszkańcy zwrócili uwagę na nieuregulowany stan prawny dróg, które przebiegają przez tereny 

Nadleśnictwa i osób prywatnych, na co Pan Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie będą 

przeprowadzone działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego dróg. 

3. Mieszkańcy zapytali o możliwość wystąpienia Gminy Osiek ze Związku Gmin Wierzyca. 

Skarżyli się, że śmieci są drogie i odbierane zbyt rzadko. Śmieci wielkogabarytowe winny być 

odbierane spod nieruchomości, bo nie zawsze jest możliwość dowozu do wskazanego miejsca. 

Pan Wójt poinformował, że nie mamy wpływu na działania Związku, sami ustalają zasady 

odbioru odpadów, ceny i harmonogram oraz że rozważa się wystąpienie ze ZGW. 



4. Pan Wójt poinformował o planowanych kontrolach szamb w tym roku. Na zapytanie 

mieszkańców poinformował o możliwości zyskania dofinansowania na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

5. Mieszkańcy zainteresowani byli możliwością dofinansowania instalacji solarnej. 

6. Mieszkańcy poinformowali o problemie, jakim jest nieuporządkowana numeracja budynków, 

w konsekwencji czego jest problem z dotarciem do właściwych nieruchomości. Zasugerowali 

ustawienie na rozdrożach tabliczek wskazujących numery domów. Pan Wójt poinformował, że 

w tym roku planowane jest uporządkowanie numeracji budynków. 

7. Pan Andrzej Firyn omówił budowę bazy turystycznej gminy Osiek oraz zachęcił do wypełnienia 

ankiet dotyczących turystyki. 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Remont drogi do remizy. 

2. Przedłużenie chodnika w Skrzyni. 

3. Odnowienie przystanków. 

4. Uregulowanie stanu prawnego drogi do domków letniskowych bądź wytyczenie nowej. 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

       Joanna Gniewkowska                                   Izabela Szumała  


