
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 05.04.2016 r. 

w sołectwie Kasparus 

 
Obecnych na zebraniu było 23 mieszkańców sołectwa. 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy Osiek – Janusz Kaczyński 

2. Zastępca Wójta – Joanna Gniewkowska 

3. Dzielnicowa – Anna Liwandowska 

 

Porządek zebrania: 

1. Przywitanie gości. 

2. Sprawozdanie z działalności sołtysa. 

3. Omówienie realizacji wniosków. 

4. Dyskusja. 

5. Zakończenie zebrania. 

 

Zebranie prowadził:  Dariusz Śliwiński 

 

DYSKUSJA: 

 

1. Mostek w Gębach – jeden z mieszkańców zapytał o możliwość budowy pomostu w Gębach, by 

mogła przejechać straż czy inny samochód. 

2. Bobry niszczą płoty i drzewa. Mieszkańcy zapytali o to, gdzie można zwrócić się o pomoc 

w przypadku znacznych szkód lub w celu zapobiegnięcia im, na co Pan Wójt odpowiedział, że 

niestety nie ma odszkodowań za szkody powstałe w wyniku działania bobrów. 

3. Mieszkańcy poinformowali o tym, że z niektórych nieruchomości śmieci odbierane są zbyt 

rzadko. Zapytali, czy możliwa jest obniżka cen za wywóz, bo w ich odczuciu są zbyt drogie oraz 

o możliwości wystąpienia ze Związku Gmin Wierzyca. Pan Wójt poinformował, że rozważa się 

wystąpienie ze ZGW. 

4. Mieszkańcy zapytali o możliwość dofinansowania utylizacji azbestu. Wójt poinformował, że 

azbestem powinna zająć się specjalistyczna firma. Po zrealizowaniu zadania jest możliwość 

ubiegania się w Urzędzie o częściowy zwrot kosztów. 



5. Przez centrum wsi przebiega droga powiatowa i samochody przejeżdżają z dużą prędkością. Jest 

niebezpiecznie. Mieszkańcy chcieliby progi zwalniające. 

6. Pani dzielnicowa Anna Liwandowska poinformowała o zakazie wypuszczania psów bez smyczy 

poza ogrodzenie, o konieczności oznaczania nieruchomości numerem budynku oraz 

o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić i jak się przed nimi ustrzec, a także o zakazie picia 

alkoholu przy sklepie. 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Mostek w Gębach. 

2. Lampa na skrzyżowaniu w kierunku Błędna. 

3. Malowanie świetlicy, cyklinowanie podłogi. 

4. Przegląd szamba - montaż odpowietrzników lub budowa nowego. 

5. Progi zwalniające – sprawdzić czy jest możliwość montażu. 

6. Brak numeru budynku na świetlicy. 

 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                  Dariusz Śliwiński  


