
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 23.08.2016 r. w sołectwie Bukowiny 

 

1. Termin, miejsce i zakres zebrania wiejskiego podano do wiadomości publicznej poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz kurendy. 

2. Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godzinie 1600 i trwało do godziny 1730. 

3. Obecnych na zebraniu było 20 osób, w tym 18 uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa (w załączeniu lista obecności). 

Ponadto w zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Osiek Janusz Kaczyński. 

4. Zebranie prowadziła Pani Beata Szeible – Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania. 

6. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Bukowiny: 

Joanna Gniewkowska przedstawiła projekt statutu sołectwa Bukowiny oraz sposób 
przeprowadzenia konsultacji. Mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat projektu 
statutu, wyrażenia opinii, zgłoszenia uwag i wniosków.  

W sołectwie Bukowiny nie zgłoszono żadnych opinii, uwag i wniosków. 

7. Fundusz sołecki 2016 – omówienie zrealizowanych zadań. 

8. Wnioski z poprzedniego zebrania wiejskiego - omówienie zrealizowanych zadań. 

9. Fundusz sołecki 2017 – wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2017 r. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

Sołtys Beata Szeible wypowiedziała się na temat inwestycji realizowanej z funduszu sołeckiego  
tj. rozbudowy świetlicy. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja projektowa.  

Zły stan drogi powiatowej – droga jest zniszczona i niebezpieczna. Dziwi fakt, że nikt nie 
interweniuje – w ubiegłym roku przeprowadzony był remont, zapewne bardzo kosztowny, a droga 
ponownie wymaga remontu. Mieszkańcy napiszą wniosek do Powiatu.  

Krzewy rosnące wzdłuż drogi powiatowej – Wójt odpowiedział, że nie ma co liczyć na powiat  
i mieszkańcy lub pracownicy Urzędu sami muszą usuwać zakrzaczenia, najlepiej zimą.  

Zły stan dróg gminnych – w niektórych miejscach są zbyt wąskie np. w Udzierzu przy jeziorze. 
Należy je poszerzyć i usunąć blisko rosnące drzewa i krzewy. 

Mieszkanka zapytała o to, kto i na co wydatkuje pieniądze za wynajem świetlicy. P. Sołtys 
odpowiedziała, że tych pieniędzy nie ma dużo i wydatkowane są na środki czystości. 

Śmieci – z niektórych gospodarstw śmieci odbierane co drugi miesiąc i niezgodnie 
z harmonogramem, niektórzy nie mają pojemników, śmieci nie są segregowane. Wójt 
poinformował, że Gmina Osiek podjęła decyzję o wystąpieniu z dniem 1.01.2017 r. ze Związku 
Gmin Wierzyca. Są już ustalone stawki, niedługo będzie przetarg na wyłonienie odbiorcy. Trzeba 
będzie składać do Urzędu nowe deklaracje.  

Wójt poinformował o zorganizowanym w maju spotkaniu z przedstawicielką ZOZ MEDICAL, 
która poinformowała, że jest mało lekarzy, nie chcą pracować na wsi, stąd tak częste zmiany.  



O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia, czy jakości usług 
świadczonych przez lekarzy należy informować ZOZ Medical.  

Opróżnianie szamb – mieszkańców dziwi, że ustalona jest częstotliwość opróżniania zbiorników. 
Zapytano o to czy konieczne są umowy z jednym przewoźnikiem. 

Dowozy uczniów – czy tak samo jak w ubiegłym roku szkolnym. 

11. Zakończenie zebrania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Naprawa dróg w sołectwie: 

 droga z Bukowin do Cisowych – podmokła, trudności z przejazdem. Należy wyciąć krzewy. 
Faktyczny przebieg drogi przez prywatne pole, co należy uregulować. 

 droga do Udzierza przy jeziorze – należy wyciąć drzewa, m. in. jabłoń, bo droga za wąska.  

 droga w Bukowinach przy dawnej żwirowni – należy wyciąć wierzby i brzozy. 

 nawiezienie tłucznia. 

2. Gałęzie i krzewy w pasie drogi powiatowej – regularne usuwanie. 

3. Przy transformatorze przy drodze z Bukowin do Cisowych pochylony dąb – należy go usunąć,  
bo stwarza zagrożenie. 

 

 

 

Protokołowała        Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska           Beata Szeible 


