
P R O T O K Ó Ł 

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

 

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 1600 i trwało do godziny 1745. 

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

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

4. Zebranie prowadziła Pani Justyna Kruk – Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła porządek zebrania. 

6. Konsultacje dotyczące projektu statutu sołectwa Radogoszcz. 

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

Pan Grabowski zgłosił wniosek, aby w statucie uwzględnić prawo letników do udziału  
w zebraniu, możliwość wypowiedzenia się czy wniesienia uwag (§ 9 ust. 1 statutu). 

Innych opinii, uwag i wniosków nie wniesiono. 

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 i nieuregulowany stan prawny. Na prywatnym gruncie nie ma możliwości 
montowania oświetlenia. Pan Grabowski poinformował, że przekaże grunt na rzecz Gminy, jeżeli 
inni też to zrobią. Przy wjeździe do Radogoszcza droga za wąska. 

Montaż urządzeń do ćwiczeń (tzw. fit parki) – czy jest możliwość zakupu urządzeń, na co  
P. Cherek Małgorzata odpowiedziała, że były już takie próby, jest mało miejsca wokół świetlicy, 
ale jeżeli mieszkańcy chcą to kilka mogą zakupić z funduszu. Są one bardzo drogie. 

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

Brak przejścia wokoło jeziora, płoty w wodzie – właściciele nie sprzątają terenów przyległych  
do jeziora, co uniemożliwia przejście. 

Kanalizacja, wodociąg – czy przewiduje się w Radogoszczu.  

Fundusze unijne – jakie są możliwości pozyskania środków na budowę i remonty dróg czy 
kanalizację. 

11. Zakończenie zebrania. 



12. Zamknięcie obrad. 

Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1. Droga przy wjeździe do Radogoszcza – za wąska, sprawdzić możliwość poszerzenia. 

2. Zmiana organizacji ruchu – pierwszeństwo ze sklepu do Osieka, a od strony remizy znak stop  
lub ustąp pierwszeństwa. 

3. Uregulowanie stanu prawnego dróg. 

4. Droga do jeziora – znak zakaz wjazdu. 

5. Przejście wokoło jeziora – uregulować.  

6. Plaża – śmietniki, regulamin. 

7. Plaża w Trzebiechowie – zwrócić się do Nadleśnictwa o zagospodarowanie i śmietniki. 

8. Piec – potrzebne szkolenie, bo nikt nie wie jak go regulować. 

 

 

Protokołowała       Sołtys 

 

      Joanna Gniewkowska                                                  Justyna Kruk  


