
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 17.08.2016 r. w sołectwie Cisowy 

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

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

3. Obecnych na zebraniu było 6 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa (w załączeniu 
lista obecności). 

Ponadto w zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Osiek Janusz Kaczyński, zastępca wójta Joanna 
Gniewkowska oraz dzielnicowy Robert Talaśka. 

4. Zebranie prowadził Pan Mirosław Łobocki – Sołtys. 

5. Przewodniczący przywitał zebranych i przedstawił porządek zebrania. 

6. Dzielnicowy Robert Talaśka przedstawił się mieszkańcom i wyraził chęć niesienia pomocy. 
Poinformował, aby w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dzwonić na Policję. 

7. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Cisowy. 

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

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

8. Fundusz sołecki 2016 – omówienie zrealizowanych zadań. 

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

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

Mieszkańcy uchwalili, iż wszystkie środki z funduszu sołeckiego przeznaczone będą na dalszy 
remont dróg. 

11. Dyskusja i wolne wnioski. 

Rozbudowa sieci wodociągowej – Wójt poinformował, że Gmina Smętowo Graniczne 
zainteresowana jest rozbudową sieci wodociągowej w m. Lisówko i Cisowy.  

Mieszkańcy poskarżyli się na przedsiębiorcę, który odbiera śmieci – odbiera je zbyt rzadko  
i niezgodnie z harmonogramem, nie sprząta rozsypanych śmieci, nie odbiera śmieci, jeżeli stoją  
w bramie lub tuż za, pomimo że brama otwarta. 

Zły stan dróg – trzeba je regularnie remontować. 

Woda niezdatna do picia, dlatego konieczny jest wodociąg.  

12. Zakończenie zebrania. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

Naprawa drogi do Rynkówki (bruk) – zgłosić do Gminy Smętowo Graniczne, bo jest niebezpiecznie. 

 

Protokołowała       Sołtys 

      Joanna Gniewkowska                                   Mirosław Łobocki  


