
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 19.08.2016 r. w sołectwie Skórzenno 

 

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 2020. 

3. Obecnych na zebraniu było 32 osób w tym 13 uprawnionych do głosowania mieszkańców 
sołectwa (w załączeniu lista obecności). 

Ponadto w zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Osiek Janusz Kaczyński, zastępca wójta Joanna 
Gniewkowska i inspektor ds. promocji gminy i turystyki Małgorzata Cherek. 

4. Zebranie prowadziła Pani Izabela Szumała – Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania. 

6. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Skórzenno. 

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

W sołectwie Skórzenno 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: 

Brak ławek przy drogach, gdzie można odpocząć m. in. przy drodze do Kałębnicy.  

Chodnik w Skrzyni – należy ponownie rozważyć konieczność przedłużenia chodnika w Skrzyni. 
Jest miejsce, gdzie zapada się ziemia i zwężenie. Jest niebezpiecznie, chodnik rozwiązałby 
problem.  

Obecni na zebraniu letnicy wypowiedzieli się na temat konieczności uregulowania stanu 
prawnego drogi. Właściciel dróg pobiera opłaty, jest to uciążliwe. Może Gmina mogłaby przejąć 
drogę i uregulować. 

Wójt przedstawił zmiany związane z przejęciem przez Gminę gospodarki odpadami  
od 1.01.2017 r. 

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

11. Zakończenie zebrania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

 

 



Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Uregulowanie drogi. 

2. Remont drogi powiatowej przy remizie. 

3. Kierowcy przewożący dzieci – przy przywozach i odwozach powinni wjeżdżać w zatoczkę przy 
przystanku,  a nie zatrzymywać się na zakręcie. 

4. Przedłużenie chodnika w Skrzyni – ponownie zwrócić się do Powiatu. 

5. Tabliczki z numerami budynków. 

 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                                  Izabela Szumała  


