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Błędowa Zgłobieńska,

24.09.2017

PROTOKÓŁ

z zebrania wiejskiego z dnia 24.09.2017 w m.
przewodnictwem sołtysa p. Stanisławy Szmigiel.
PORZĄDEK

Błędowa

Zgłobieńska

pod

OBRAD

1. Powitanie
2. Powołanie protokólanta
3. Głosowanie w/s funduszu
4 Sprawy bieżące

sołeckiego

Ad. 1
Sołtys

p.

Stanisława

Szmigiel

powitała

serdecznie wszystkich zebranych a w
szczególności przybyłych gości: Wójta Gminy Swilcza p. Adama Diedzica, Zastępcę
Wójta Gminy Swilcza p. Sławomira Stykę, radnych Rady Powiatu p. Tadeusza
Pachorka oraz p. Sławomira Miłka, radną Rady Gminy Swilcza p. Wiesławę
Szczepanik, pracownika Gminy Swilcza p. Jacka Lisa a także mieszkańców sołectwa.
Ad. 2
Na protokólanta zaproponowano p.
przyjęta przez zebranych .

Wiesława

Szubarta którego kandydatura

została

Ad. 3
Prowadząca

zebranie poinformowała zebranych, że na fundusz sołecki w roku 2018
przewidziana jest kwota 25742, 29 zł. W dniu 15.09.2017 r. odbyło się zebranie Rady
Sołeckiej na którym ustalono, że na najbliższym zebraniu wiejskim zaproponuje się
podział środków na realizację następujących inwestycji:
- kwota 6000 zł na remont szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej,
- kwota 19742,29 zł na remont domu ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej.
Jeden z zebranych wniósł zapytanie o zakres remontu domu ludowego . Na pytanie
odpowiedziała p. Sołtys informując, że w zakres remontu wejdą prace takie jak:
odwodnienie budynku, wymiana parkietów, zmiana sceny w dużej sali, malowanie
ścian, zasypanie piwnicy pod budynkiem.
Następnie głos zabrał p. Wójt potwierdzając zakres prac przedstawiony przez
Sołtysa i dodając, że remont domu ludowego będzie kompleksowy i w takim zakresie
aby nie wracać już do tego zadania.

p. Wójta przystąpiono do gło s owan ia . Prowadząca zebranie
ponowiła infonna cję o przedmiocie głosowania proponując realizację następujących
inwestycji w ramach funduszu sołeckiego:
- kwota 6000,00 zł na remont szkoły podstawowej w Błędowej Z głobieńskiej ,
- kwota 19742,29 zł na remont domu ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej .
Wynik głosowania
zebrani jednogłośnie przychylili się do propozycji Rad y
Sołeckiej w kwestii podziału środków z funduszu sołeckiego.
Po zakończonym głosowaniu ponownie głos zabrał Wójt Gminy Świlcza
przekazując szereg informacji o inwestycjach zrealizowanych w m . Błędowa
Zgłobieńska i nie tylko .
- wykonano remonty dróg gminnych .
- wykonano przebudowę drogi powiatowej oraz wybudowano część chodnika,
zagospodarowano budynek szkoły,
- zamontowano klimatyzatory w domu ludowym,
- odmulono część rowów przy drogach gminnych ,
- zakupiono ciągnik wraz z profesjonalnym urządzeniem do koszenia trawy.
- uruchomiono niepubliczną szkołę podstawową.
Przy tej okazji p. Wójt wyraził podziękowanie wszystkim mieszkańcom sołectwa
za wkład pracy przy reaktywacji szkoły podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej.
Jedna z uczestniczek zebrania zapytała p . Wójta o naprawę drogi w kierunku p.
Michała Zembronia. W odpowiedzi zebrani usłyszeli, że jest złożony wniosek o
dofinansowanie na remont dróg gminnych w Błędowej Zgłobieńskiej i w chwili
obecnej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Inna uczestniczka
zebrania zapytała o remont drogi w kierunku przepompowni obok posesji pani
Szczepanik. Wójt odpowiedział, że zostały tam odmulone rowy i nadal będzie
realizowane odmulanie rowów a konkretne potrzeby należy zgłaszać do Sołtysa .
Wójt dodał, że w roku bieżącym na miejscowość
Błędowa Zgłobieńska
przeznaczona została rekordowa ilość środków finansowych. Ponadto Wójt
poinformował o nadal trudnej sytuacji finansowej Gminy Świlcza. Do spłaty
pozostało 19 mln zł kredytów zaciągniętych przez poprzedni zarząd gminy. Pomimo
to na rok następny na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 13 mln zł. Zwrócił
też uwagę na potrzebę uregulowania spraw własności dróg gminnych co również
komplikuje proces remontu dróg.
Na tym Wójt zakończył wystąpienie przepraszając uczestników za opuszczenie
zebrania z powodu konieczności uczestniczenia w innym zebraniu wiejskim w
Trzcianie. Zastępca Wójta p. Sławomir Styka poinformował, że termin składania
wniosków na panele solarne zastał wydłużony do 20 października br.
Prowadząca zebranie zaproponowała przeprowadzenie głosowania nt. Propozycji
Rady Sołeckiej odnośnie remontu dróg gminnych. Rada Sołecka zaproponowała
wykonanie remontu jednej z następuj ących dróg:
1. Droga w kierunku przepompowni obok posesji pani Szczepanik,
2. Droga w kierunku pose sji 71A na Nowej Wsi
Wynik głosowania:
Propozycja nr 1 - 23 głosy za
Propozycja nr 2 -16 głosów za.
Po

wystą pie n i u

Sołtys poinformowała również mieszkańców

o zamiarze budowy na terenie
sołectwa przez firmę ORANGE przekaźnikowej wieży telekomunikacyjnej. W tej
sprawie również zaproponowano glosowanie w przedmiocie oprotestowania wraz z
mieszkańcami Zgłobnia w/w inwestycji.
Wynik głosowania :
przeciwko budowie wieży 45 osób
wstrzymało się 5 osób'
Ad. 4
W dyskusji p. Sołtys podziękowała osobom zaangażowanym w przygotowanie
dożynek parafialnych, podziękowała za zebranie makulatury na doposażenie szkoły
oraz zaapelowała o zapisywanie dzieci z sołectwa do szkoły w
Błędowej
Zgłobieńskiej. Zdementowała również pogłoskę jakoby za naukę w szkole
niepublicznej w Błędowej Zgłobieńskiej pobierana jest opłata.
Wnioski mieszkańców - uczestników zebrania
- wniosek o naprawę zniszczonej drogi w kierunku p. Mieczysława Bartusika
uszkodzoną przez firmę wykonującą remont innej drogi,
- wniosek o utwardzenie drogi nr 1033 w kierunku dawnej wiertni pod Nosówką,
- wniosek o wykoszenie rowów przy drodze od posesji p. Jerzego Miśtaka do posesji
p. Leszka Miłka
- wniosek o utwardzenie drogi nr 855 ,
- wniosek o docieplenie budynku szkoły i wymianę stolarki okiennej.
Na tym zebranie wiejskie zakończono.
Protokółował

WiesławSz~
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nr 1 do

Uchwały

Nr / 2017

Zebrania Wiej skiego z dnia
Zestawienie przedsięwzięćdo realizacji w roku 2018 ze środków funduszu soleckiego.
Nazwa i miejsce realizacji

1.

przedsięwzięcia- sołectwo .D.!.ąQI9Jf.(Jr(, ~'ffo..b.ic.f!'/ó..~

.

2. Okres realizacji rok 2018
3.

Wartość przedsięwzięcia ogółem 2..5:.t.~.Z. ./J./j . zł.

4.

Uzasadnienie
a) zadanie

ce l o wośc i

mieści się

realizacji

p rzedsi ęwz i ęcia

w zakresie zadań

b) zadanie służy poprawie warunków

( opis ):

własnych

gminy: (opis),

życia m ieszkańców (opis korzyści) ,

c) zadanie zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy (powiązać zadanie z ustaleniami Strategii rozwoju
Gminy),
d)

działania zmierzające

do

usunięcia

skutków

klęski żywiołowej (w

rozumien iu ustawy o st anie

kl ę ski żywioło wej ) .

5. Oszacowanie kosztów
( ka żd eg o

przedsięwzięcia

p rzed się wzię ci a zgłas za nego

i uzasadnien ie ( art.5 ust.3 uofs ).

we wni osku ( odniesienie do cen rynko wych ):

a) Koszty do sfinansowania ze śro dków fu nduszu

s o łeck i eg o :

Tabelka 1.
Lp.

Zakres prz ed się wzię ci a ( robot y,

u sługi, m ate riały)

Oszacowanie kosztów

1

Kwota

6.woI

2.

b) (Ewentualna)

wa rtość

prac do wykonania

Podpis osoby ( upraw nionej, zgodnie ze stat ute m

n i eo d pła tn ie

so łectwa

przez mie szka ń ców :

Uchwała Nr 5

Zebrania Wiejskiego

/2017

SołectwaDT~ ~ w Gminie Świlcza

z dniaZ~

września 2017 r.

w sprawie wniosku o zaplanowanie w budżecie Gminy na rok 2018 przedsięwzięć ze środków
Sołectwa

Działając

do zrealizowania w ramach funduszu

sołeckiego.

zgodnie z art. S ustawy z dnia 20 lut ego 2009 r. o fu nduszu soleckim ( Dz. U. z dnia 12 marca

2014 r., poz. 301 ) - uchwala się, co następuje :

§1

Wnioskuje si ę do Wójta Gminy Świlcza oraz Rady Gminy Św ilcza o u względ ni e ni e w b udżecie Gminy
Świlcza na rok 2018 p rze dsięwzięć wy mienionych w za łączniku do niniejszej uch wały do realizacji
w ramach śro dków funduszu sołeck iego .

§2
Wy konanie

uchwały pow ierza się Sołtysowi

Gminy

Świlcza Sołectwa 3Ig oloy{v~ ~ T06/~f)'~kc.:L

§3
U ch wała

wchodzi w życie z dnie m po djęci a .

Podpisy ( osób uprawnionych zgodnie ze stat utem ).
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