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

W SOŁECTWIE SKÓRZENNO 

 

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 1630 i trwało do godziny 1820. 

3. W zebraniu uczestniczyło 19 osób, w tym 9 mieszkańców Sołectwa (w załączeniu lista 
obecności). 

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

4. Zebranie prowadziła Pani Izabela Szumała – 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: 

Zakup ławek, kwiatów, ogrzewanie w świetlicy, malowanie świetlicy, nowa tablica ogłoszeń 
w Skrzyni, organizacja dnia dziecka,    

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

Promocja i poprawa estetyki Sołectwa – tablica ogłoszeń w Skrzyni, ławka, kwiaty – 1 600 zł 

Pobudzanie aktywności mieszkańców –  organizacja spotkań okolicznościowych  – 1 000 zł 

Modernizacja świetlicy wiejskiej – ogrzewanie, malowanie – 12 636 zł 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

1) Mieszkańcy Skrzyni skarżyli się, że realizowane są inwestycje w różnych miejscowościach na 
terenie Gminy, natomiast Skrzynia jest pomijana. 

2) Most w Skrzyni – konieczny remont. 

3) Chodnik w Skrzyni – przedłużenie chodnika, realizacją zajmuje się powiat starogardzki, może 
uda się w tym roku. 

4) Droga powiatowa – wnieść o zamontowanie znaku ograniczającego prędkość do 40 km/godz. 
w Skrzyni oraz o naprawę pobocza i jego odwodnienie ponieważ zalewana jest nieruchomość. 

5) Plaża w Skrzyni – plaża wąska, mieszkańcy są wyganiani, brak dojścia. Wójt poinformował, 
że porozmawia z właścicielami plaży i sąsiednich nieruchomości o umożliwienie swobodnego 
dostępu do jeziora. Wójt poprosił o wskazanie miejsca, gdzie można zrobić pomost i gminną 
plażę. 



6) Plaża w Skórzennie – Wójt poinformował, że w planach zagospodarowania teren 
wykorzystywany jako plaża a będący własnością os. fizycznej nie był nigdy oznaczony jako 
plaża, czy też tereny ogólnodostępne, lecz jako rola oraz że dokumenty te utraciły ważność. 
Letnicy uważają, że Gmina powinna była sporządzić plan zagospodarowania wsi i wyznaczyć 
teren plaży jako tereny ogólnodostępne. Wójt odpowiedział, że plany są bardzo kosztowne, 
w chwili obecnej sporządzane dla innych miejscowości, zgodnie z wnioskami, natomiast 
dotychczas nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące Skórzenna.  

7) Droga powiatowa do remizy – potrzebny jest remont, Wójt poinformował, że wnioskowano 
o wyremontowanie jej przez powiat oraz o przekazanie tej drogi na rzecz Gminy. 

8) Droga w Skórzennie – brak dostępu do drogi publicznej. Wójt poinformował, że Gmina 
planuje uregulowanie drogi dojazdowej do osiedla letniskowego, zlecono przygotowanie 
koncepcji i oszacowanie kosztów.  

      

7. Zakończenie zebrania. 

 

Protokołowała        Sołtys 

      Joanna Gniewkowska                                       Izabela Szumała  


