
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

we wsi SULISTROWICZKI z dnia 12.07.2019 

1. Miejsce obrad: Chata grillowa, ul. Letnia. 

2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19:00, w pierwszym terminie i trwało do godz. 21:30. 

3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 28 osób. 

4. Zebraniu przewodniczył Tomasz Ciszewski, na protokolantów wybrano: Marcelę Hryniak-Bereżnicką oraz Macieja 

Wiercińskiego. 

5. W związku z powyższym przewodniczący stwierdził, iż Zebranie Wiejskie jest prawomocne. 

6. Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

 A. Otwarcie zebrania oraz powitanie mieszkańców, 

 B. Sporządzenie listy obecności, 

 C. Wybór przewodniczącego oraz protokolantów zebrania,  

 D. Stwierdzenie prawomocności zebrania, 

 E. Przeznaczenie tegorocznego funduszu sołeckiego 

 F. Sprawy różne oraz wolne wnioski, 

 G. Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania, 

 H. Zakończenie zebrania. 

 Porządek obrad został zatwierdzony jednomyślnie. 

7. Sołtys poinformował mieszkańców o przeznaczeniu tegorocznego funduszu sołeckiego na dokończenie realizacji 

toalety w Chacie grillowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji powinno się odbyć około miesiąca od przyjęcia wniosku 

przez Gminę. Roboty będą wykonywane przez Urząd Gminy. 

Mieszkańcy jednogłośnie zagłosowali za wnioskiem sołtysa. 

8. Streszczenie wolnych wniosków: 

a. Ujęcie wody we wsi  

 Pan Boczkowski oraz Pan Gajderowicz poinformowali mieszkańców o istniejącej infrastrukturze sieci wodnej 

we wsi Sulistrowiczki oraz występujących rażących zaniedbaniach  ze strony ZGKiM. Woda w poniemieckich 

studniach po stronie Raduni trafia głównie do lasu oraz potoku Sulistrowickiego. Mieszkańcy jednogłośnie zgodzili 

się, by forsować usprawnienie i rewitalizację istniejących poniemieckich studni i sieci wodociągowej, jednocześnie by 

monitorować przyłączenie wodociągu ze Świątnik jako rozwiązania rezerwowego. 

Postanowiono wystosować pisma do ZGKiM z prośbami o informację w postępach prac przy ujęciu wody w 

Sulistrowiczkach. 

Jednocześnie mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu z Burmistrzem MiG Sobótka Mirosławem Jaroszem w dniu 

04.07.2019, poinformowali pozostałych uczestników spotkania o zapewnieniach Burmistrza w kierunku naprawy 



oraz usunięcia zaniedbań przy naszym ujęciu wody, w terminie do końca roku 2019. Sołtys zobowiązał się do 

monitorowania sprawy i informowania mieszkańców na kolejnych spotkaniach wiejskich. 

b. Ograniczniki prędkości we wsi 

Mieszkańcy wystosowali propozycję wprowadzenia ruchomych/sezonowych znaków przypominających o 

ograniczeniu prędkości we wsi - np. bale siana z plakatami " Zwolnij! Tu spacerują rodziny z dziećmi" lub innymi 

hasłami. Takie nietypowe ograniczniki prędkości miałyby stanąć przy wjazdach do wioski. Do sprawdzenia są miejsca, 

w których mogłyby takie znaki stanąć. 

Mieszkańcy zatwierdzili wniosek jednogłośnie. 

c. Przystanki we wsi 

Stan przystanków we wsi jest tragiczny, są zaniedbane, brudne, zarośnięte, słupy informacyjne są obdrapane z farby, 

brak tabliczek z aktualnym rozkładem jazdy/lub całkowite zamalowane przez wandali,  jedyna wiata autobusowa we 

wsi jest pokryta bohomazami i resztkami nieaktualnych ogłoszeń.   

Stan prawny przystanku przy dawnym "Sklepie" w kierunku Sobótki jest niejasny. Przystanek stoi na działce 

prywatnej, wobec czego nie można tam ustawić wiaty przystankowej. W obecnej chwili przystanek ma chwiejącą się 

drewnianą ławeczkę, obdrapany słupek z brakiem aktualnego rozkładu jazdy autobusów, kosz oraz większość śmieci 

wokół przystanku. 

Przystanek przy posesji nr 5 w kierunku Przełęczy Tąpadła faktycznie odnosi się do wyskoczenia z autobusu do rowu 

na ostrym zakręcie. Jest to miejsce skrajnie niebezpieczne dla wysiadających. 

Mieszkańcy zaproponowali by odmalować własnym kosztem istniejącą wiatę autobusową, kosze oraz słupki 

przystankowe, jak również wykosić chwasty wokół przystanków. Sołtys zobowiązał się dowiedzieć, czy mieszkańcy 

mogą takie czynności wykonać sami. Sołtys również zobowiązał się do wywierania nacisku na Burmistrza by 

uregulować sprawę prawną przystanków. 

Tematem koniecznym do przedyskutowania z Gminą Sobótka oraz PKS jest przeniesienie przystanków w miejsca o 

jasnej sytuacji prawnej oraz w 100% bezpiecznych dla pasażerów. Koniecznym jest też postawienie nowej wiaty na 

przystanku w kierunku Sobótki. 

d. Chodnik we wsi 

W obecnej chwili występuje całkowity brak chodników we wsi. Z racji bycia wysoce uczęszczaną przez turystów wsią, 

zwłaszcza w weekendy, ruch samochodowy stwarza wysokie zagrożenie dla pieszych na poboczach drogi (głównie 

rowach melioracyjnych). Przemieszczanie się główną drogą w niedzielę z dziećmi, jest bardzo niebezpieczne ze 

względu na dużą ilość aut, jak również brak przestrzegania przepisów o ograniczeniu prędkości przez kierowców. 

Nie raz protokolantka Bereżnicka wraz z dzieckiem musiała schodzić do rowu by auta mogły się wyminąć na drodze. 

Jest to niedopuszczalne we wsi, która ma tak wysoką wartość turystyczną w sezonie letnim. 

Mieszkańcy zostali poinformowani przez Sołtysa o zabieganie przez niego w UG o realizację projektu "Bezpieczna 

Droga" w naszej wsi. Projekt zakłada by wieś przeznaczyła 50% funduszu sołeckiego do realizacji projektu.  Sołtys ma 

monitorować UG w sprawie decyzji odnośnie realizacji projektu w Sulistrowiczkach. 

e. Stragany obok parkingu przy kościele 

Wniosek p.Boczkowskiego by wykosić trawę wokół straganów. W tej chwili są zarośnięte wysoką trawą i nie spełniają 

swojego zadania w żadnym stopniu.  



Propozycja mieszkańców by przenieść stragany bliżej "Źródła Św.Świerada", gdzie zatrzymuje się większość turystów 

oraz kupująch produkty lokalne. Do sprawdzenia czy takie przeniesienie jest możliwe oraz czy jest miejsce, gdzie 

można by było je tam postawić.  

Mieszkańcy zagłosowali: 27 osób za przeniesieniem straganów, 1 osoba się wstrzymała od głosu. 

f. Imprezy gminne 

Wniosek p. Wiktor by informacje o planowanych imprezach w Gminie pojawiały się wcześniej na tablicach 

ogłoszeniowych. Sołtys zobowiązał się by zwrócić uwagę w UG w tym kierunku. 

g. Grupy informacyjne w internecie 

Mieszkanka p.Hryniak-Bereżnicka poinformowała mieszkańców o założonej grupie dyskusyjno -informacyjnej dla wsi, 

na portalu Facebook "Sulistrowiczki - mieszkańcy", grupie informacyjnej w aplikacji Whatsapp. Jak również 

zaproponowała by stworzyć między mieszkańcami sieć wymiany informacji poprzez SMS.  

h. Tablice informacyjne 

Część tablic we wsi jest w bardzo złym stanie. Są rozchwiane, spróchniałe, oraz grubo obklejone dawno nieważnymi 

ogłoszeniami. 

Propozycja mieszkańców by tablice wykonać własnym kosztem, prowadząc zbiórkę funduszy na materiały 

budowlane oraz wykonać tablice we własnym zakresie.  

Propozycja p.Hryniak-Bereżnickiej do Sołtysa, by informacje o zebraniach wiejskich były drukowane na kartkach 

innego koloru niż biały - pomarańczowy/żółty. 

Sołtys zobowiązał się dowiedzieć jaki jest koszt nowych tablic informacyjnych.  Jednak mieszkańcy są jednogłośnie za 

rozwiązaniem własnym. 

Zbiórkę funduszy zobowiązała się prowadzić p. Hryniak-Bereżnicka.  

i. Kosze na śmieci do zbiórki selektywnej odpadów 

Wniosek mieszkańców by przywrócić gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Ze względu na dużą ilość turystów w 

sezonie letnim we wsi, ilość odpadów na poboczach oraz w kilku małych koszach na śmieci jest ogromna.  

Sołtys zobowiązał się do zgłoszenia wniosku na Radzie Gminy.  

j. Rozkopane drogi we wsi 

Po ostatniej inwestycji rozprowadzenia światłowodu we wsi, drogi zostały w większości rozkopane, pozostały dziury, 

głębokie nierówności, zniszczone pobocze, osiadłe przekopy przez ulice. Firma wykonująca prace pozostawiła po 

sobie bałagan, bardzo zły stan dróg, porozrzucane w różnych częściach wioski materiały budowlane. 

Stan ulicy Parkowej - głównej ulicy spacerowej prowadzącej od Źródła wody Św.Swierada do Restauracji Zielone 

Wzgórze - jest bardzo zły i stanowi tragiczną wizytówkę wsi. 

Sołtys poinformował mieszkańców, iż statut prawny drogi jest nieuregulowany - droga jest zarówno we władaniu 

Gminy jak i Powiatu. Zostało wysłane pismo z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Gmina zobowiązała się załatać dziury, 

jednak nie zostały podane żadne terminy realizacji zadania. 

 

 



k. Stowarzyszenie mieszkańców 

Propozycja mieszkańców by założyć Stowarzyszenie.  Pomysł został przyjęty jednogłośnie. Kilka osób zobowiązało się 

do zorientowania w temacie, zebraniu informacji i poinformowaniu o wymaganiach w kierunku założenia 

stowarzyszenia na następnym zebraniu wiejskim. 

l. Kontrola realizacji wniosków 

Wniosek p. Czykierdy by na spotkaniu za ok. 2 miesiące skontrolować stan realizacji poszczególnych wniosków. 

Przyjęty jednogłośnie. 

9. Na następne spotkanie wiejskie zaproponowano termin 23.08.2019. Szczegółowy plan spotkania oraz 

potwierdzenie terminu pojawią się na tablicach informacyjnych, oraz na portalach społecznościoch przypisanych 

wiosce, jak również w wiadomościach SMS rozesłanych do mieszkańców. 

10. Zamknięcie spotkania przez p. Tomasza Ciszewskiego. 

 

 

Protokół sporządzili: 

..................................................................................... / Marcela Hryniak-Bereżnicka 

...................................................................................../ Maciej Wierciński 

 

Przewodniczący spotkania: 

..................................................................................../ Tomasz Ciszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Lista obecności mieszkańców 


