
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

Z BURMISTRZEM MiG Sobótka 

we wsi SULISTROWICZKI z dnia 29.08.2019 

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

2. Na zebranie niestety nie przybył Burmistrz MiG Sobótka Mirosław Jarosz. Przyczyna nieobecności nie została 
podana do wiadomości mieszkańców, jedynie informacja, że Pan Burmistrz nie przyjedzie na spotkanie. 
W związku z brakiem głównej postaci zebrania, mieszkańcy mimo wszystko postanowili pozostać na zebraniu i ustalić 
kilka innych wolnych wniosków.  
Na zebraniu obecny był Pan Radny Grzegorz Chrzan. 
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:15. 
3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 22 osoby. 
4. Zebraniu przewodniczył Tomasz Ciszewski, na protokolanta wybrano: Marcelę Hryniak-Bereżnicką. 

5. Zaakceptowany porządek zebrania: 
 A. Powitanie mieszkańców wsi, 
 B. Wolne wnioski mieszkańców, 
 C. Zamknięcie zebrania. 
6. Wolne wnioski mieszkańców: 
 a. Jedna osoba - jedna sprawa 

Zaproponowano by wszelkie sprawy dla zachowania porządku i jawności działań we wsi załatwiać na zasadzie: 
jedna osoba zajmuje się jedną sprawą - tak by składane do UG Sobótka  lub innego urzędu wnioski nie dublowały się, 
jak również by pod wnioskiem były zebrane podpisy kilku osób lub Rady Sołeckiej oraz Sołtysa.  
Począwszy od tego zebrania ma obowiązywać ta zasada działania.  
Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie. 
 
 b. Projekt chodnika wzdłuż ulicy Świdnickiej na całej długości wsi 

Podjęto jednogłośnie wniosek o napisanie petycji do Starostwa Powiatowego, Burmistrza MiG Sobótka oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Sobótka, odnośnie wykonania projektu chodnika wzdłuż ulicy Świdnickiej na całej 
długości wsi. Petycję zobowiązał napisać się Pan Maciej Wierciński. Podpisy mieszkańców będą zbierane przez kilka 
osób na każdym z osiedli wsi, na jednakowych listach.  

 c. Fundusz sołecki 

W związku z odrzuceniem Wniosku o Fundusz Sołecki na rok 2020, ustalono nowy termin spotkania wiejskiego na 
06.09.2019 na godz.19:00, celem ponownego rozdziału przyznanego funduszu.  

 d. Dożynki gminne 2019 

Ze względu na brak chętnych do uczestniczenia w Dożynkach dnia 08.09.2019, nie wybrano delegacji ze wsi. 

10. Zamknięcie spotkania przez p. Tomasza Ciszewskiego. 

 

            Protokół sporządziła: 

         ............................................................... 

           Przewodniczący spotkania: 

         ............................................................... 

Załączniki: 

1.Lista obecności mieszkańców 


