
P R O T O K Ó Ł 

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

 

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 1930. 

3. Obecnych na zebraniu było 21 osób, w tym 12 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 Wioleta Noga - Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania. 

6. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Wycinki: 

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

W sołectwie Wycinki 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. 

Zły stan dróg – równanie i wałowanie nic nie daje. Trzeba rozważyć inny sposób na poprawę, 
porobić odpływy. Trzeba wykosić trawę wzdłuż drogi, bo ogranicza widoczność. Pan Jan 
Bukowski zaproponował, że jeżeli sołtys udostępni kosiarkę to skosi. Mieszkańcy zaproponowali, 
że we własnym zakresie będą naprawiać drogi, jeżeli Gmina zwróci za paliwo. 

Gospodarka odpadami – letnicy zapytali czy nie ma innej możliwości jak oplata ryczałtowa, bo ta 
za wysoka, nie wszyscy płacą, a wyrzucają śmieci do zbiorczych pojemników. Wójt 
poinformował o zmianach od 1.01.2017 r. Są już ustalone stawki, niedługo będzie przetarg  
na wyłonienie odbiorcy. Trzeba będzie składać do Urzędu nowe deklaracje.  

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

Omówiono inwestycję dot. budowy kanalizacji sanitarnej. 

Brak dojścia do jeziora w Okarpcu, może Gmina powinna zainteresować się tą sprawą. 

Barszcz Sosnowskiego przy placu zabaw – Wójt odpowiedział, że był na miejscu z pracownikiem, 
ustalono, że to nie jest barszcz.  

Gmina powinna wystąpić o pozwolenia na ruch motorówek na jeziorze, znana jest sytuacja,  
gdy pomimo strefy ciszy na jeziorze, wyznaczono strefę ruchu w określonych dniach i godzinach. 

11. Zakończenie zebrania. 



12. Zamknięcie obrad. 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Remont drogi Wycinki – droga wojewódzka. 

2. Zadaszenie na przystanku przy drodze wojewódzkiej w kierunku Osieka. 

3. Znaki – ograniczenia. 

4. Dostęp do jeziora w Okarpcu. 

 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                      Wioleta Noga  


