
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 21.03.2016 r. 

w sołectwie Bukowiny 

 
Obecnych na zebraniu było 18 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:  Beata Szeible 

 

DYSKUSJA: 

 

1. Pan Wójt omówił sprawy dotyczące dróg tj. konieczność naprawy i remontów oraz problem 

nieuregulowanego stanu prawnego. Poinformował o trwających rozmowach z Nadleśnictwem 

Lubichowo o remonty i udostępnianie dróg będących ich własnością. Mieszkańcy zgłosili 

zapotrzebowanie na nawiezienie tłucznia. 

2. Ogrzewanie w świetlicy – Pan Wójt poinformował mieszkańców o tym, że należy się zastanowić 

nad rodzajem ogrzewania w rozbudowywanej świetlicy – kominek czy piec c.o. Temat będzie 

poruszony w sierpniu podczas zebrania wiejskiego dotyczącego wydatkowania pieniędzy 

z funduszu sołeckiego. 

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

Skarżyli się, że śmieci są drogie, z niektórych nieruchomości odbierane raz na trzy miesiące oraz 

że odbiorca śmieci nie segreguje ich należycie. Pan Wójt poinformował, że rozważa się 

wystąpienie ze ZGW, jednak żeby było taniej, trzeba prawidłowo je segregować.  



4. Mieszkanka zgłosiła problem dotyczący usług świadczonych przez ZOZ MEDICAL – zbyt mało 

lekarzy, jeżeli są to bez odpowiednich kompetencji, trudność w dostępie do lekarza w nagłych 

przypadkach. Pan Wójt odpowiedział, że w ubiegłym roku odbyło się spotkanie 

z przedstawicielką firmy ZOZ MEDICAL, z którego wywnioskowano, że na rynku jest za mało 

lekarzy. W tym roku odbędzie się kolejne zebranie, na którym Pan Wójt przedstawi zgłaszane 

problemy.  

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

ankiet dotyczących turystyki. 

 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Nowe drogowskazy. 

2. Droga z Bukowin do Cisowych – podmokła, trudności z przejazdem. Faktyczny przebieg drogi 

przez prywatne pole, co należy uregulować. 

3. Gałęzie i krzewy w pasie dróg powiatowych, stwarzające zagrożenie dla korzystających, 

zwłaszcza na zakrętach w Bukowinach i Cisowych. 

4. Ośrodek Zdrowia w Osieku – potrzebne zmiany w organizacji pracy, więcej lekarzy. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 
      Joanna Gniewkowska                                                 Beata Szeible  


