
Protokół z zebrania Rady Sołeckiej wsi Sulistrowiczki 
Numer protokołu: 2019/1 

Data zebrania: 09.02.2019, godz. 17:00 

Miejsce: Sulistrowiczki, Chata Grillowa 

Osoby obecne: 
• Marek Juraszek – sołtys wsi Sulistrowiczki 

• Teresa Frey – przewodnicząca Rady Sołeckiej 

• Mariusz Brodowski – członek Rady Sołeckiej 

• Maciej Wierciński – członek Rady Sołeckiej 

• Maciej Czykierda – członek Rady Sołeckiej 

Tematyka poruszana podczas zebrania: 
• Stan dróg na terenie wsi, również pogorszony stan dróg w związku z trwającą inwestycją 

kładzenia sieci światłowodowej 

• Stan bezpiecznej infrastruktury wsi: 

o Stan oświetlenia na terenie wsi 

o Przystanki autobusowe 

o Chodniki, ścieżki rowerowe 

• Obszary należące do gminy na terenie sołectwa 

• Przedstawicielstwo sołectwa do reprezentowania w Spółce Wodnej 

• Dyskusja na temat innych pomysłów poprawienia jakości życia mieszkańców sołectwa i 

powiększenia potencjału turystycznego sołectwa 

Ustalenia: 
• Stan dróg 

o Akcja: potrzebne jest zebranie informacji o stanie dróg we wsi i zaprezentowanie tej 

informacji na forum gminnym w celu określenia kroków służących poprawie 

infrastruktury drogowej 

o Odpowiedzialny: członkowie Rady Sołeckiej 

o Termin:  

• Obszary należące do gminy na terenie sołectwa 

o Akcja: uzyskanie uaktualnionej mapy obszarów należących do gminy na terenie 

sołectwa – od urzędu gminy 

o Odpowiedzialny: Maciej Wierciński 

o Termin:  

• Wybór delegata do Spółki Wodnej 

o Maciej Wierciński został wybrany kandydatem sołectwa Sulistrowiczki do Spółki 

Wodnej. Głosowanie: za: 4, przeciw: 0, wstrzymujące się: 1 

o Akcja: przejęcie dotychczasowej współpracy i przejęcie informacji na temat 

współpracy ze Spółką Wodną 

o Odpowiedzialny: Maciej Wierciński 

o Termin:  



Inne 
• Mariusz Brodowski zwrócił uwagę na to, że oświetlenie wsi nie jest zsynchronizowane z porą 

dnia/nocy: oświetlenie jest ciągle włączone gdy jest już całkowicie jasno – jest to 

marnowanie energii (i pieniędzy) 

o Akcja: zgłoszenie tej informacji do gminy, w celu korekty ustawień timera, 

ewentualnie inspekcji czujników zmierzchowych (może są zabrudzone?) 

o Odpowiedzialny: Maciej Czykierda 

o Termin: do 15.02.2019 

 

 

 

Protokół sporządził: Maciej Czykierda 

Data: 09.02.2019 

 


