
P R O T O K Ó Ł 
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO ODBYTEGO W DNIU 18.09.2017 R.  

W SOŁECTWIE OSIEK 

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 1700 i trwało do godziny 1830. 

3. W zebraniu uczestniczyło 12 mieszkańców Sołectwa (w załączeniu lista obecności). 

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

4. Zebranie prowadziła Pani Ewa Kowalska – Sołtys. 

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

1) Sprawozdanie z działalności za 2016 r.  

2) Fundusz sołecki 2017 r. – omówienie realizowanych przedsięwzięć - podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2017 r. 

W 2016 r. zgłoszono m. in.  oświetlenie na Osiedlu Polnym w kwocie 5 000 zł, jako 
przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2017 r. W trakcie roku okazało się, że lampa na 
Osiedlu Polnym będzie zamontowana przez dostawcę energii w ramach zawartej z Gminą 
Osiek umowy. Wobec powyższego Pani Sołtys zaproponowała, żeby powyższą kwotę 
przeznaczyć na sporządzenie projektu zagospodarowania placu w centrum wsi (dz. nr 508/2). 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwalono wniosek w sprawie zmiany 
przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2017 r. 

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

Podczas dyskusji zaproponowano następujące przedsięwzięcia: 

Budowa skateparku, zakup ławek na boisku sportowym, zakup ławek wokoło placu przy 
świetlicy, zagospodarowanie dz. nr 508/2, organizacja spotkań okolicznościowych, zakup 
nagłośnienia. 

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

Zagospodarowanie placu (dz. nr 508/2) – 20 000 zł 

Budowa skateparku – 10 000 zł 

Pobudzanie aktywności mieszkańców, organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Dzień 
Dziecka, Dzień Seniora, Andrzejki – 5 482 zł 

Promocja sołectwa – zakup nagłośnienia – 1 500 zł 

6. Dyskusja i wolne wnioski. 

1) Zaniedbane chodniki i ulice – należy podjąć kroki wobec właścicieli nieruchomości w celu 
wyegzekwowania obowiązku sprzątania chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 
Informację o obowiązku sprzątania chodników oraz o konieczności sprzątania nieruchomości 
prywatnych zamieścić w Informatorze Osieckim bądź dołączyć do decyzji podatkowej.  



2) Drzewa na cmentarzu – drzewa na cmentarzu usychają, zagrażają bezpieczeństwu osób 
przebywających na cmentarzu.  

3) Śmieci na cmentarzu – coraz więcej śmieci w pojemnikach i wokoło nich, jest bałagan, co 
wpływa na wizerunek wsi. Należy podjąć kroki w celu zmiany tej sytuacji. 

4) Ruiny zamku – na tablicy informacyjnej w centrum wsi jako jedną z atrakcji turystycznych 
wskazano ruiny zamku, jednak ruiny zarośnięte są trawą, nie ma dojścia, brak znaków. Należy 
podjąć kroki w celu wyeksponowania ruin zamku bądź nie wskazywać tego miejsca jako 
atrakcji turystycznej. 

7. Zakończenie zebrania. 

 

 

Protokołowała        Sołtys 

      Joanna Gniewkowska                                     Ewa Kowalska  


