
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 30.08.2016 r. w sołectwie Karszanek 

 

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 22 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 Alicja Ciarkowska – Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania. 

6. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Karszanek: 

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

W sołectwie Karszanek zgłoszono następujące opinie, uwagi i wnioski: 

1) P. Teresa Eggert wyraziła opinię, że 5% to za mało aby wybrać sołtysa (dot. § 16 ust. 3). 

2) P. Artur Skalski złożył wniosek, aby Statut określał kworum każdego Zebrania,  
aby mobilizować do uczestnictwa.  

3) P. Edward Urban wyraził opinię, że kontroli Sołectwa powinna być przeprowadzana częściej 
niż raz na 4 lata – co najmniej co 2 lata (dot. § 26 ust. 4). 

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. 

Wodociąg – na jakim etapie oraz kiedy jest planowana realizacja inwestycji. Mieszkańcy 
Głuchego zapytali, czy z funduszu sołeckiego można pokryć koszty przyłącza od nieruchomości 
do sieci wodociągowej. 

Sieć szerokopasmowa – Wójt poinformował, że firma Orange zainteresowana była budową sieci 
i w celu ustalenia liczby zainteresowanych prosiła o wypełnienie ankiety, jednak nikt jej nie 
wypełnił, pewnie z uwagi na cenę, którą firma Orange proponowała. P. Teresa Eggert 
powiedziała, że społeczeństwo jest biedne i większość mieszkańców nie będzie mogła sobie 
pozwolić na taki Internet. P. Marek Chabowski wniósł, że to Gmina powinna wybudować sieć,  
a realizację inwestycji połączyć z budową wodociągu, co znacznie obniży koszty. Wójt ma 
wątpliwości czy Gmina dostanie dofinansowanie na łączone inwestycje. 

Modernizacja placu zabaw – P. Artur Skalski uważa, że remont placu zabaw, który niedawno był 
montowany, jest niepotrzebny, bo mieszkańcy nie korzystają, nie dbają i w krótkim czasie będzie 
wyglądał jak teraz. Ponadto poddał w wątpliwość, czy remont świetlicy i nowe meble  
są konieczne, gdyż mieszkańcy z tego nie korzystają. Należy się częściej spotykać, rozmawiać. 



Mieszkańcy wnieśli, że trzeba częściej niż raz w roku organizować zebrania. P. Sołtys 
poinformowała, że pracy jest dużo, czasu coraz mniej, kilkakrotnie podejmowała próbę 
zorganizowania spotkania, jednak brak jest zaangażowania mieszkańców. Być może jest czas  
na nowego Sołtysa.  

11. Zakończenie zebrania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Próg do łazienki, przełożenie zamka, regulacja drzwi wejściowych. 

2. Sieć szerokopasmowa. 

3. Tłuczeń we Wierzbinach – przywieźć, mieszkańcy sami rozsypią. 

4. Spotkanie z współwłaścicielem budynku w celu omówienia zasad korzystania z części wspólnych. 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                   Alicja Ciarkowska  


