
P R O T O K Ó Ł 
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO ODBYTEGO W DNIU 31.08.2017 R.  

W SOŁECTWIE KARSZANEK 

 

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 1820 i trwało do godziny 2005. 

3. W zebraniu uczestniczyło 26 mieszkańców Sołectwa (w załączeniu lista obecności). 

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

4. Zebranie prowadziła Pani Alicja Ciarkowska – Sołtys. 

5. Przewodnicząca przywitała zebranych i przedstawiła zakres zebrania, po czym przystąpiono do  
omówienia poszczególnych punktów zebrania. 

1) Sprawozdanie z działalności za 2016 r.  

2) Fundusz sołecki 2017 r. – omówienie realizowanych przedsięwzięć. 

3) Fundusz sołecki 2018 r. – podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w 2018 r. 

Podczas dyskusji zaproponowano następujące przedsięwzięcia: 

Budowa chodnika, modernizacja placu zabaw, organizacja spotkań okolicznościowych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwalono wniosek wskazujący następujące 
przedsięwzięcia do realizacji na obszarze Sołectwa Karszanek w 2018 r.: 

Pobudzanie aktywności mieszkańców –  organizacja spotkań okolicznościowych  – 4 000 zł 

Modernizacja placu zabaw, budowa altany – 16 155 zł 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

1) Mieszkańcy Głuchego nie mają świetlicy ani też innego miejsca, gdzie mogliby się spotykać,  
mają żal, że wszystkie pieniądze trafiają do Karszanka. Pani Sołtys zapytała Wójta jak inni 
radzą sobie z podziałem środków. Wójt odpowiedział, że to mieszkańcy decydują, w związku 
z czym należy przychodzić na zebrania i zgłaszać wnioski. Mieszkańcy wnioskują, aby Gmina 
zakupiła działkę.   

2) Mieszkańcy nie są informowani o organizowanych zebraniach i spotkaniach – pani Sołtys 
odpowiedziała, że wszystkie informacje wywieszane są na tablicach ogłoszeń. Wójt 
poinformował, że planuje wprowadzenie aplikacji, za pomocą której informacje będą 
przesyłane do wszystkich mieszkańców poprzez wiadomości sms.  

3) Chodnik w Głuchym – mieszkańcy zapytali o możliwości sfinansowania budowy chodnika 
z funduszu sołeckiego, Wójt poinformował, że nie jest to możliwe, bo to zadanie 
województwa. Dokumentacja dot. budowy chodnika jest sporządzona, województwo chce, 
żeby Gmina sfinansowała wykonanie w całości, jednak nie ma tyle pieniędzy. Wójt będzie 
wnosił, żeby Gmina współfinansowała budowę chodnika maksymalnie w 50%. 

4) Drogi – z funduszu zakupiono tłuczeń, który według mieszkanki Karszanka nie został 
rozłożony w miejsca, o które wnioskowano. Pani Sołtys tłumaczyła, że wskazała miejsca, 



gdzie należy wysypać i rozłożyć tłuczeń po dwóch stronach drogi wojewódzkiej. Jednak 
o ostatecznym miejscu zadecydował pracownik Urzędu, tłumacząc to trudnościami 
z dojazdem. 

5) Remont dróg – wniesiono o wyłożenie dróg betonowymi płytami, na co Wójt odpowiedział, 
że jest to bardzo kosztowne, jednak planuje się wyłożenie płytami głównych dróg w Sołectwie 
po budowie wodociągu. 

6) Tabliczki z numerami domów – mieszkańcy zwrócili się z wnioskiem o montaż tabliczek. 

7) Budowa wodociągu Głuche - Karszanek – Wójt poinformował, że czekamy na instrukcje 
z Urzędu Marszałkowskiego, który współfinansuje inwestycję. Wniosek uzupełniono, teraz 
czekamy na podpisanie umowy, po czym będzie można sporządzić dokumentację 
przetargową. W przyszłym roku inwestycja będzie zrealizowana. 

8) Wodociąg we Wierzbinach – Wójt poinformował, że w przyszłym roku zaplanuje wykonanie 
projektu na budowę wodociągu we Wierzbinach. 

9) Droga wojewódzka – zakrzaczenia utrudniające widoczność, co należy zgłosić do zarządcy 
drogi.  

      

7. Zakończenie zebrania. 

 

Protokołowała        Sołtys 

      Joanna Gniewkowska                                   Alicja Ciarkowska  


