
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

we wsi SULISTROWICZKI z dnia 31.10.2020 

1. Miejsce obrad: plac przy Chacie grillowej oraz Grupa "Sulistrowiczki -mieszkańcy" na 
portalu Facebook - transmisja na żywo z grupowym czatem (grupa liczy obecnie 111 
mieszkańców). 

2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 15:15 w drugim terminie. 
3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa – ze względu na obostrzenia 

związane z koronawirusem przed Chatą grillową obecna była Sołtys oraz członkowie 
Rady Sołeckiej: pan Piotr Gątkowski, pan Grzegorz Wiktor, a pozostali mieszkańcy 
wsi uczestniczyli w zebraniu online. 

4. Zebraniu przewodniczyła Sołtys Marcela Hryniak-Bereżnicka 
5. Na protokolanta wybrano: panią Magdalenę Relich 
6. W związku z powyższym przewodnicząca stwierdziła, iż Zebranie Wiejskie jest 

prawomocne. 
7. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad: 
• Fundusz sołecki na rok 2020 zmiana wniosku i uchwały - rozdział pozostałej kwoty 

funduszu. 
• Wolne wnioski.  
8. Streszczenie przebiegu obrad: 
• Porządek obrad został zatwierdzony jednomyślnie. 
• Sołtys poinformowała mieszkańców, że z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 

pozostała do podziału kwota 2750,73 zł  i zaproponowała, aby pieniądze te 
wykorzystać na zakup kruszywa oraz piasku, które posłużą do wyrównania i 
utwardzenia terenu pod plac zabaw przy Chacie grillowej. Za pomocą kamery 
pokazała mieszkańcom miejsce gdzie znajdą się urządzenia. Sołtys dodała, że 
konieczne jest szybkie uporządkowanie terenu (tzn. usunięcie kostki, wycięcie drzew, 
wyrównanie terenu) ze względu na to, że firma realizująca to zadanie musi zrobić to 
do 15.11.2020 r. 
Jeden z mieszkańców zapytał czy podłożem pod plac zabaw nie mogłaby być trawa. 
Sołtys powiedziała, że ze względów bezpieczeństwa dzieci, podłoże musi być 
miękkie i może to być piasek lub tartan. Tartan jest jednak bardzo drogi więc wybór 
jest jednoznaczny i musi to być piasek. 
Przedstawiona przez Sołtys propozycja została poddana pod głosowanie. 
Mieszkańcy uczestniczący online mogli wyrazić swoje zdanie za pomocą komentarzy 
lub wiadomości. Wszyscy uczestnicy zebrania wyrazili aprobatę i rozdział funduszy 
został zatwierdzony jednogłośnie. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. 

• Sołtys poinformowała mieszkańców, że podczas ostatnich obrad Rady Miejskiej radni 
przegłosowali przyznanie wsi Sulistrowiczki 130 000 zł z funduszu tzw. Covidowego 
na rozbudowę Chaty grillowej według pierwotnego planu. Rozpoczęcia prac można 
się spodziewać w II połowie roku 2021. 
Mieszkańcy zaniepokoili się czy prace nie będą kolidowały z umiejscowieniem placu 
zabaw. Sołtys jednak uspokoiła wszystkich przypominając lokalizację urządzeń  
i dodatkowej infrastruktury, która będzie dobudowana przy Chacie. Mieszkańcy 
wyrazili ogromną radość, że współpraca Sołtys z Gminą układa się na tyle pomyślnie, 
że wieś będzie mogła się rozwijać, a koszty tych prac nie będą nadszarpywać 
Funduszu Sołeckiego. 

• Sołtys poinformowała mieszkańców o sytuacji, która miała miejsce 25.10.2020 kiedy 
to członek Rady Miejskiej pan Maciej Wierciński chcąc wyrazić swoje niezadowolenie 



z osoby Sołtysa, przesłał jej wiadomość SMS zawierającą groźby. Sołtys wyraziła 
kategoryczną dezaprobatę wobec takich zachowań. 
Członek Rady Sołeckiej pan Piotr Gątkowski wyraził oburzenie. Dodał, że według 
niego jest to mieszkaniec wsi, który utrudnia życie innym – począwszy od sytuacji ze 
zwierzętami pana Wiercińskiego, po stosowanie gróźb wobec innych. Zapowiedział, 
że planowane jest zbieranie podpisów mieszkańców pod wnioskiem o odwołanie 
członka Rady Sołeckiej pana Macieja Wiercińskiego. Poinformował, że konieczne jest 
zebranie 1/5 liczby głosów mieszkańców, aby taki wniosek pozwolił na zwołanie 
zebrania celem odwołania członka Rady. Poprosił również o stawiennictwo na takim 
zebraniu, jak tylko zostanie ustalony termin. 
Inni mieszkańcy wsi również przychylili się do zdania, że wszyscy powinni się 
nawzajem szanować, wszyscy powinni czuć się bezpiecznie i nikt nie powinien 
otrzymywać pogróżek. 

• Mieszkaniec wsi Grzegorz Wiktor podziękował za wspólną pracę przy Chacie 
grillowej. Wyraził zadowolenie, że mieszkańcy tak chętnie stawili się aby oczyścić 
teren pod plac zabaw i poprosił o kolejne wsparcie podczas prac społecznych. 

• Sołtys poinformowała, że wobec sytuacji epidemiologicznej w kraju następne 
zebranie wiejskie prawdopodobnie również odbędzie się w formie on-line. Dodała 
również, że taka forma zebrań jest bardzo dobra dla mieszkańców, którzy nie mają 
możliwości stawiennictwa osobistego. 

• Wobec braku kolejnych wniosków wolnych oraz pytań zebranie zakończyło się o 
godzinie 15:33. 

Protokół sporządził: 
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Przewodniczący spotkania: 

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

 

 

 


