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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO we wsi SULISTROWICZKI z dnia 24.08.2021 

1. Miejsce obrad: stacjonarnie w restauracji Zielone Wzgórze oraz komunikator skype 
2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:45 w drugim terminie. 
3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa obecni w Restauracji Zielone Wzgórze oraz online (w załączeniu 

lista obecnych): osób obecnych stacjonarnie oraz 11 osób on-line. 
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 2022 – planowanie zadań, wniosek oraz uchwała. 
 Fundusz sołecki na rok 2021 – zmiany we wniosku, uchwała. 
 Dożynki gminne 2021. 
 Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 Porządek obrad został zatwierdzony jednomyślnie. 
 Sołtys przypomniała wszystkim mieszkańcom o wysokości Funduszu Sołeckiego przypadającego na rok 2022 

(19615,71zł). Przedstawiła również swoje propozycje na wydatkowanie środków: 
o materiały eksploatacyjne do sprzętu sołeckiego służącego do koszenia – żyłki, oleje, paliwo, niezbędne serwisy 

itp. – 500 zł 
o ogrodzenie Chaty grillowej – 10.000,00 zł – wobec trwającego remontu wokół Chaty grillowej i inwestycji Gminy 

w wysokości 130.000,00 zł dla zachowania bezpieczeństwa bawiących się dzieci oraz w trosce o mienie należy 
ogrodzić teren. Do przedyskutowania z Gminą pozostaje propozycja podzielenia kosztów wykonania 
ogrodzenia między Gminę (budżet gminny) a sołectwo (fundusz sołecki). 

o organizacja imprez sołeckich mających na celu kultywowanie tradycji oraz integrację mieszkańców – zakup 
artykułów oraz usług niezbędnych do zorganizowania imprez – 3.000,00 zł  

o nasadzenia wokół Chaty grillowej oraz na terenie wsi – po zakończeniu remontu należy zadbać o wspólny teren 
nasadzając nowe drzewa, krzewy, rośliny, siejąc trawę, tworząc ścieżkę edukacyjną – większe rośliny powinny 
zostać zasadzone przez specjalistów, natomiast drobne rośliny i krzewy można zasadzić wspólnie w ramach 
integracji społeczności – 5.000,00 zł 

o odkomarzanie i odkleszczanie terenu wokół chaty, które pozwoliłoby na wspólne spędzanie czasu w tym 
miejscu bez zagrożenia pogryzienia kleszczami i komarami – 3.600,00 zł 

o umowa zlecenia na koszenie 1.000,00 zł – zazwyczaj brak jest chętnych do koszenia, w związku z tym zasadne 
jest zawarcie umowy na koszenie 2x w miesiącu w okresie od maja do października 

o ławostoły – składane ławostoły można używać podczas imprez sołeckich 2.500,00zł 
o witacz – tablica z powitaniem wjeżdżających do wsi 2.000,00 zł 

Wszystkie propozycje zostały przedyskutowane. Został również przedyskutowany ewentualny zakup stołu do ping-
ponga – na betonowy stół najprawdopodobniej zabraknie miejsca – potrzebna jest wokół niego strefa 
bezpieczeństwa oraz konieczne byłoby dodanie urządzenia do projektu. Zakup składanego stołu również nie jest 
możliwy, ponieważ obecnie nie ma go gdzie przechowywać. 

Wyniki głosowania w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok: 

Materiały eksploatacyjne: 

 Stacjonarnie  11 osób za, 1 się wstrzymała 
 Skype 9 osób za, 1 osoba przeciw, 1 się wstrzymała 

Ogrodzenie:  

 Stacjonarnie 11 osób za, 1 się wstrzymała 
 Skype 7 osób za, 2 osoby przeciw, 2 osoby nie oddała głosu 

Dzień Dziecka/Festyn/Mikołajki: 

 Stacjonarnie 12 osób za 
 Skype 10 osób za, 1 osoba przeciw, 
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Nasadzenia: 

 Stacjonarnie 10 osób za, 2 osoby się wstrzymały 
 Skype 8 osób za, 1 osoba przeciw, 2 osoby nie oddały głosu 

Koszenie: 

 Stacjonarnie 11 osób za, 1 osoba wstrzymuje się  
 Skype 8 osób za, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała się się, 1 osoba nie oddała głosu 

Pozostała kwota 115,71 zostaje przeznaczona na fundusz bieżący: 

 Stacjonarnie 12 osób za 
 Skype 9 osób za, 1 osoba przeciw, 1 osoba nie oddała głosu 

Tym samym Fundusz Sołecki na 2022 r. został przegłosowany i zaplanowany. 

 Kolejnym punktem Zebrania Wiejskiego była dyskusja nad zmianami do Funduszu Sołeckiego na rok 2021 
zakończona głosowaniem: 

Lp. Zadanie FS 2021 Zmiana i jej uzasadnienie 
1. Zakup urządzeń na plac zabaw 

przy ulicy Letniej 
 
Kwota: 9000zł 

Nie ma możliwości dostawienia kolejnych urządzeń 
placu zabaw na tym terenie – brak możliwości ze 
względu na prawo budowlane. W związku z powyższym 
kwotę 9000zł przeznacza się na wszelkie prace 
związane z zagospodarowaniem terenu przy Chacie 
grillowej, w tym m.in. zakup kruszywa pod plac zabaw i 
prace ziemne, organizacja terenu. 

2. Wymiana 2 tablic informacyjnych 
 na skrzyżowaniu ulic 

Parkowej/Prostej 
 na parkingu przy Sanktuarium 
 
Kwota: 1000zł 

Wymieniamy tylko tablicę na skrzyżowaniu ulic 
Parkowej/Prostej, ponieważ wycena wykonawcy 
pokazała, że przeznaczana kwota starczy na jedną 
tablicę. Poza tym tablica na parkingu przy Sanktuarium 
jest jeszcze we względnie dobrym stanie. 

3. Wymiana mapy Sulistrowiczek  
 
Kwota: 1500zł 

Na ten moment bez zmian, ale czekamy na wycenę tego 
zadania. 

4. Zakup 3 pojemników na piasek z 
solą oraz tabliczek 
grawerowanych “Sulistrowiczki – 
piasek”  
 
Kwota: 1200zł 

Bez zmian – zadanie w realizacji. 

5. Organizacja wydarzenia Dzień 
Wsi 
 
Kwota: 3000zł 

Na ten moment wykorzystano 1000zł na LaserTag w 
Dniu Dziecka. Pozostałą kwotę 2000zł przeznaczymy na 
organizację Mikołajek: zakup warników, dekoracji, 
sprzętu multimedialnego. 

6. Fundusz bieżący: zakup farb do 
odmalowania źródełka, zakup 
oleju i żyłki do kosy 
 
Kwota: 2039,24zł 

Z funduszu bieżącego chcemy przeznaczyć 1000 zł na 
zakup piły spalinowej, np. Stiga. 

 

Wyniki głosowania w sprawie zmian do Funduszu Sołeckiego na 2021 rok: 
Ad1. Prace wykończeniowe przy chacie grillowej: 

Stacjonarnie: 11 osób za, 0 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się 
 Skype: 7 osób za, 1 osoba przeciw, wstrzymało się 0, nie oddało głosu 3 
Ad6. Zakup piły spalinowej: 
 Stacjonarnie: 11 osób za, 0 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się 
 Skype: 7 osób za, 1 osoba przeciw, wstrzymało się 0, nie oddało głosu 3 
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 Kolejno podjęto dyskusję na temat działki znajdującej się obok Chaty grillowej. Pan Radny Marek Juraszek 
przypomniał, że działka ta od 2018 r. jest przeznaczona dla wsi. Powiedział również, że miejsce to wcześniej Gmina 
chciała przeznaczyć na sprzedaż i restaurację, która miałaby być połączona ze świetlicą wiejską, która mogłaby 
na siebie zarabiać dzięki bliskiemu sąsiedztwu restauracji. Pani Sołtys poinformowała, że złoży wniosek do Gminy 
o przeznaczenie tej działki na cele wsi. 
 

 Pani Sołtys poinformowała mieszkańców, że 5 września odbędą się w Sobótce Dożynki Gminne. Sołtys 
przedstawiła plan wydarzenia oraz zwróciła się prośbą, aby zgłosiły się do delegacji 4 osoby, które mogą 
uczestniczyć w oficjalnych obchodach. Koło Gospodyń Wiejskich Sulibabki wraz z Sołectwem będzie miało na 
dożynkach swoje stoisko z m.in. przetworami domowymi, ciastami, rękodziełem itp. 
 

 Poruszono również priorytetowy dla wsi temat chodnika. Pani Sołtys przedstawiła bieżącą sytuację: w Starostwie 
Powiatowym we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Burmistrzem Mirosławem Jaroszem, Wicestarostą Andrzejem 
Szawanem oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Joanną Kryszczak. Ustalono, że chodnik będzie realizowany 
etapami z programu „Bezpieczna Droga”, dopóki program jeszcze trwa (zakończenie programu rok 2023). 
Zaproponowano, aby pierwszym etapem był najbardziej krytyczny dla bezpieczeństwa odcinek – orientacyjnie: od 
parkingu przy straganach do ul. Świdnickiej 14. Pani Sołtys ponownie złoży wniosek do Gminy o projekt i budowę 
chodnika -> Gmina następnie składa wniosek do Starostwa -> i czekamy na ruch Starostwa. Wnioski budżetowe 
rozpatrywane są w październiku na komisjach i sesjach Rad Gminy i Powiatu – więc jesień będzie tutaj dla nas 
kluczowa.  
Jeśli wypracowana wspólna decyzja będzie pozytywnie rozpatrzona to w przyszłym roku, najdalej w roku 2023 
powinniśmy mieć pierwszy etap budowy chodnika w realizacji. 
Podczas wyżej wspomnianego spotkania Pani Sołtys posłużyła się danymi zebranymi z kamery założonej przez 
mieszkańców, która pozwoliła na robienie statystyk ilości i prędkości przejeżdżających pojazdów. Wyniki, w 
odróżnieniu od urzędników, dla mieszkańców nie są zaskakujące – w niedzielę między godziną 8:00 a 17:00 przez 
naszą wieś przejechało w obu kierunkach (na Przełęcz Tąpadła i na Sobótkę) ponad 3000 aut. Przy czym od 
godziny 11:00 natężenie ruchu utrzymywało się na stałym wysokim poziomie około 7 aut na minutę. Innymi słowy 
średnio co 10 sekund przez Sulistrowiczki przejeżdżał kolejny samochód. 
Ponadto Pani Sołtys przypomniała, że w sprawie chodnika składała już wnioski do Gminy, posła Hreniaka oraz do 
Wojewody Obremskiego. 
 

 Podczas całego zebrania Pan Maciej Wierciński, obecny na Skypie, wielokrotnie pisał wiadomości na czacie 
kwestionujące prawomocność wyboru Pani Sołtys. Powtarzał, że jest „uzurpatorką”, nazywał ją „chryją”, sugerował, 
że jest oszustką. Przeinaczał fakty i manipulował twierdząc jakoby Sołtys była winna wsi 20 tyś. zł. z wpływów 
podatkowych. Ponadto obcesowo kpił mówiąc, że mieszkańcy powinni złożyć się na fryzjera dla Pani Sołtys. 
Insynuował, że sprzęty (kosiarka i kosa spalinowa) zakupione z pieniądzy sołeckich są wykorzystywane do 
prywatnych celów. Niemal każda wypowiedź Pani Sołtys była krytykowana w sposób kpiący, niemerytoryczny i bez 
konstruktywnej argumentacji. Wprowadzał w błąd sugerując jakoby w sądzie toczyła się sprawa przeciw Pani 
Sołtys („sprawa pani uzurpatorki będzie miała finał sądowy”)  

 Udokumentowane wypowiedzi Pana Wiercińskiego są załącznikiem do niniejszego protokołu. 
 Wobec braku kolejnych wniosków wolnych oraz pytań zebranie zakończyło się o godzinie 20:34. 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

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

Przewodniczący spotkania: 

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


