
P R O T O K Ó Ł 
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO ODBYTEGO W DNIU 30.08.2017 R.  

W SOŁECTWIE RADOGOSZCZ 

 

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 1800 i trwało do godziny 1905. 

3. W zebraniu uczestniczyło 15 mieszkańców Sołectwa (w załączeniu lista obecności). 

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

4. Zebranie prowadziła Pani Justyna Kruk – 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: 

Remont dróg, zakup lustra, budowa wiaty na narzędzia, zakup kosiarki, organizacja zajęć dla 
dzieci. 

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

Remont dróg – zakup i rozładowanie tłucznia, lustro drogowe – 4 000 zł 

Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2 500 zł 

Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup m. in. kosiarki – 2 000 zł 

Budowa wiaty – 4 000 zł  

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

1) Zmiana organizacji ruchu – na skrzyżowaniu w centrum wsi jest niebezpiecznie, wniesiono 
o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu. 

2) Droga w Trzebiechowie – na łuku drogi obok p. Cybula jest niebezpiecznie, droga jest źle 
wyprofilowana, należy to sprawdzić i poprawić.  

3) Pomost na plaży – Wójt poinformował o złożonym wniosku o dofinansowanie nowego 
pomostu, w przyszłym roku planowana jest jego budowa. 

4) Droga Osiek – Radogoszcz – Wójt omówił plany związane z remontem drogi – planowane  
wyłożenie drogi betonowymi płytami.  

5) Straż zakupi nową łódkę, a nie ma garażu – zapytano o możliwości dofinansowania budowy. 

 

7. Zakończenie zebrania. 

 

Protokołowała        Sołtys 

      Joanna Gniewkowska                                       Justyna Kruk  


