
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 24.08.2016 r. w sołectwie Osiek 

 

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 1800 i trwało do godziny 1940. 

3. Obecnych na zebraniu było 24 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa (w załączeniu 
lista obecności). 

Ponadto w zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Osiek Janusz Kaczyński i zastępca wójta Joanna 
Gniewkowska. 

4. Zebranie prowadziła Pani Ewa Kowalska – Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania. 

6. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Osiek. 

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

W sołectwie Osiek 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. 

Pani Teresa Wódkowska podziękowała Sołtysowi, radzie sołeckiej, radzie gminy i wójtowi  
za wsparcie finansowe. 

Za mało koszy na śmieci, w związku z czym jest brudno.  

Cmentarz – wg mieszkańców jest brudno i nieestetycznie, zła lokalizacja pojemników na śmieci, 
są za małe i śmieci leżą wokoło. Wójt opowiedział o zmianach w gospodarce odpadami  
od 1 stycznia. 

Zbiórka makulatury – mieszkańcy nie są informowani o przeprowadzanych zbiórkach, proszą 
o wskazanie miejsc, gdzie można przechowywać makulaturę.  

Plac zabaw przy szkole – zdewastowany, jest brudno, leżą szkło i niedopałki papierosów. 
Przesiaduje tam młodzież, piją alkohol. Potrzebne zabezpieczenie tego miejsca – monitoring, 
oświetlenie, nowy płot. 

Wokół remizy potrzebne jest ogrodzenie. 

Niebezpiecznie przy wyjeździe z ul. Zielonej. Mieszkańcy powinni powycinać krzewy. 

11. Zakończenie zebrania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 



 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Lampa na Osiedlu Polnym przy przystanku. 

2. Piasek w skrzyniach do sypania na chodniki. 

3. Tablica ZERiI na ŚDS. 

4. Studzienki na ul. Partyzantów Kociewskich. 

5. Kosze na śmieci – przy ulicach, na plaży. 

6. Ul. Krótka – remont drogi. 

7. Plac zabaw przy szkole – zabezpieczenie – monitoring, oświetlenie, ogrodzenie. 

8. Nazwy ulic i numeracja budynków – Osiedle Polne, Osiedle Dobry Brat. 

9. Ul. Partyzantów – oznaczenie wyjazd straży, progi zwalniające. 

10. Ograniczenie prędkości na drodze woj. na zakręcie w Wycinkach. 

11. Znak stop przy wyjeździe z drogi na Wycinki na ul. Wyzwolenia. 

12. Monitoring przy szkole i świetlicy oraz w innych miejscach publicznych – więcej kamer o lepszej 
rozdzielczości. 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                    Ewa Kowalska  


