
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 04.04.2016 r. 

w sołectwie Jeżewnica 

 
Obecnych na zebraniu było 14 mieszkańców sołectwa. 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy Osiek – Janusz Kaczyński 

2. Zastępca Wójta – Joanna Gniewkowska 

3. Kierownik Posterunku Policji w Skórczu – Leszek Bluma 

4. Dzielnicowa – Anna Liwandowska 

 

Porządek zebrania: 

1. Przywitanie gości. 

2. Sprawozdanie z działalności sołtysa. 

3. Omówienie realizacji wniosków. 

4. Dyskusja. 

5. Zakończenie zebrania. 

 

Zebranie prowadziła:  Bogumiła Worowska 

 

DYSKUSJA: 

 

1. Mieszkańcy zapytali o możliwość rozpalenia ogniska przy budynku świetlicy, na co Pan Wójt nie 

wyraził zgody. 

2. Śmieci wielkogabarytowe m.in. gruz, – co z nimi robić, w jaki sposób wywieźć. 

3. Azbest – Pan Wójt poinformował, że azbestem powinna zająć się specjalistyczna firma. 

Po zrealizowaniu zadania jest możliwość ubiegania się w Urzędzie o częściowy zwrot kosztów. 

4. Ośrodek Zdrowia w Osieku – mieszkańcy nie są zadowoleni z jakości usług. Zapytali, do kiedy 

umowę ma ZOZ Medical. Wójt odpowiedział, że do 2019 r. Wyjaśnił, że zajmie się sprawą 

i w najbliższym czasie zorganizowane będzie spotkanie z przedstawicielami firmy. 

5. Lampy energooszczędne – jakie są możliwości wymiany wszystkich lamp na energooszczędne. 

Wójt odpowiedział, że temat ten był przez niego rozważany, jednak okazało się, że inwestycja 

jest bardzo kosztowna (250 lamp za 350 000), a nie ma żadnej pewności, że to się będzie opłacać. 

6. Omówiono możliwość dofinansowania instalacji solarnych. 



7. Pan Leszek Bluma zapytał, czy mieszkańcy czują się bezpieczni i czy mają jakieś uwagi do 

działalności Policji. Omówiono zagrożenia, jakie mogą się pojawić i jak się przed nimi ustrzec. 

Pani dzielnicowa Anna Liwandowska poinformowała o zakazie wypuszczania psów bez smyczy 

poza ogrodzenie oraz o konieczności oznaczania nieruchomości numerem budynku. 

8. Pan Wójt omówił budowę bazy turystycznej gminy Osiek oraz zachęcił do wypełnienia ankiet 

dotyczących atrakcji turystycznych. 

 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Ogrodzenie wokół kapliczki w Jaszczerku. 

2. Naprawa dachu na budynku gospodarczym przy szkole.  

3. Podcięcie drzew wokół szkoły z uwagi na duże zacienienie. 

4. Przegląd hydroforu w szkole. 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                               Bogumiła Worowska  


