
P R O T O K Ó Ł 
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO ODBYTEGO W DNIU 21.04.2017 R.  

W SOŁECTWIE SUCHOBRZEŹNICA 

 

1. Termin, miejsce i zakres zebrania wiejskiego podano do wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w Sołectwie. 

2. Zebranie wiejskie rozpoczęło się o godzinie 1600 i trwało do godziny 1700. 

3. W zebraniu uczestniczyło 11 mieszkańców Sołectwa (w załączeniu lista obecności). 

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Osiek Janusz Kaczyński oraz zastępca wójta Joanna 
Gniewkowska. 

4. Zebranie prowadził Pan Leon Brzoska – Sołtys. 

5. Przewodniczący przywitał zebranych i przedstawił zakres zebrania, po czym przystąpiono do jego  
omówienia. 

1) Sprawozdanie z działalności za 2016 r. – Sołtys omówił zadania zrealizowane w 2016 r. 

2) Fundusz Sołecki 2017 r. – mieszkańcy pytali o to, dlaczego nie można wybudować wiaty 
rekreacyjno-wypoczynkowej zgłoszonej jako przedsięwzięcie do wykonania w ramach 
funduszu sołeckiego w 2017 r. Wójt poinformował, że nie ma na to zgody Nadleśnictwa. 
Z tego powodu należy wskazać inne przedsięwzięcia do realizacji w 2017 r. 

Zaproponowano następujące przedsięwzięcia: 
- zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu, 
- zakup płyt drogowych typu jumbo. 

Wójt zaproponował, że lustro drogowe zamontuje z środków innych niż fundusz sołecki, 
wobec czego mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu 
sołeckiego w kwocie 7 930 zł na zakup płyt betonowych na remont drogi w Suchobrzeźnicy. 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

Remont dróg – remontowane są drogi w całym Sołectwie, mieszkańcy poinformowali, 
że potrzebny jest gruz na drogę w stronę Pieczysk, gdzie zarwany jest przepust oraz tłuczeń 
do zasypania małych dziur. Mieszkańcy chętnie sami równaliby drogi, gdyby tylko Gmina 
udostępniła sprzęt. 

Siłownia – mieszkańcy chcieliby, aby w Gminie była siłownia. W Osieku jest sala gimnastyczna, 
gdzie w małej sali klubowej po przebudowie można urządzić siłownię. Mieszkańcy dysponują 
urządzeniami, które można tam umieścić.  

7. Uzgodniono następujące wnioski – zadania celem ich realizacji: 

1) Lustro na skrzyżowaniu w Suchobrzeźnicy 

2) Naprawa przepustu na drodze do Pieczysk. 

8. Zakończenie zebrania. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Protokołowała       Sołtys 

      Joanna Gniewkowska                                     Leon Brzoska  


