
P R O T O K Ó Ł 

z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 25.08.2016 r. w sołectwie Markocin 

 

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 1800 i trwało do godziny 1900. 

3. Obecnych na zebraniu było 6 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 Maria Fankidejska – Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania. 

6. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Markocin. 

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

W sołectwie Markocin 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. 

Nie wszyscy mieszkańcy zadowoleni z lokalizacji lampy solarnej, bo jej położenie ustalono 
w innym miejscu niż zamontowano. W miejscu, które wskazano były trudności z montażem, 
dlatego lampę ustawiono kilka metrów dalej.   

Zły stan dróg – miał być remont i wyrównanie, a tylko zasypano dziury – nie wszystkie i byle jak. 

Ośrodek zdrowia – brak kompetentnych lekarzy, nie chcą wystawiać recept bądź przed ich 
wystawieniem żądają badań okresowych, nie chcą wystawiać skierowań i zwolnień, o które proszą 
pacjenci. Wójt poinformował o zorganizowanym w maju spotkaniu z przedstawicielką ZOZ 
MEDICAL, która poinformowała, że jest mało lekarzy, nie chcą pracować na wsi, stąd tak częste 
zmiany. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ośrodka zdrowia, czy jakości usług 
świadczonych przez lekarzy należy informować ZOZ Medical.  

Ekshumacje zwłok – w Markocinie i okolicznych wsiach przeprowadzane są ekshumacje zwłok 
poległych w czasie wojny. 

Pojawiły się wilki – mieszkańcy nie czują się bezpieczni. 

Straty w uprawach spowodowane przez zwierzęta – brak rekompensat, komisje szacujące straty 
umarzają postępowanie uzasadniając to niewielkim obszarem szkody. 

Panele fotowoltaiczne – jest zainteresowanie gminnym programem, dzięki któremu można 
pozyskać środki na budowę.  



11. Zakończenie zebrania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Naprawa dróg w sołectwie. 

 

 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                               Maria Fankidejska  


