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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO  

SOŁECTWO SULISTROWICZKI, 29.10.2021 

1. Miejsce obrad: zebranie ONLINE w komunikatorze Skype. 
2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:45 w drugim terminie. 
3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa obecni ONLINE w komunikatorze Skype. 
4. Zebraniu przewodniczyła Sołtys Marcela Hryniak-Bereżnicka. 
5. Na protokolanta wybrano pana Łukasza Bereżnickiego. 
6. W związku z powyższym przewodnicząca stwierdziła, iż Zebranie Wiejskie jest prawomocne. 
7. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad: 

 Fundusz Sołecki na rok 2021 – omówienie zmian we wniosku 
 Podjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zmian w Funduszu Sołeckim na rok 2021 
 Sprawy bieżące, wolne wnioski 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 Sołtys poinformowała mieszkańców o wysokości kwoty z Funduszu Sołeckiego 2021, która 
pozostała do przeniesienia na inne zadania  kwota wynosi: 2714,31 zł.  

 Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego 2021 przedstawia 
poniższa tabela: 

LP. ZADANIE STATUS 
WNIOSEK FS 

24.08.2021 
POZOSTAŁA 

KWOTA 

1 
Prace wykończeniowe przy chacie 
grillowej: prace ziemne, zakup kruszywa, 
wyrównanie terenu 

w realizacji 9 000,00 zł 0,00 zł 

2 Wymiana 1 tablicy informacyjnej zakończono 1 000,00 zł 384,07 zł 

3 
Wymiana mapy Sulistrowiczek na tablicy 
na parkingu przy Sanktuarium oraz 
renowacja konstrukcji tablicy 

w realizacji 1 500,00 zł 0,00 zł 

4 
Zakup 3 pojemników na piasek z solą oraz 
tabliczek grawerowanych 

zakończono 1 200,00 zł 30,00 zł 

5 
Organizacja wydarzeń Dzień Wsi 
Sulistrowiczki 

zakończono 3 000,00 zł 1 540,00 zł 

6 Zakup piły spalinowej zakończono 1 000,00 zł 36,00 zł 

7 
Fundusz bieżący, m.in. dostawy 
zamówień, zakup farb, impregnatów, 
potrzebnych narzędzi 

zakończono 1 039,24 zł 724,24 zł 

      17 739,24 zł 2 714,31 zł 
 

 Na zebraniu zostały przedstawione następujące propozycje na wydanie pozostałych środków w 
wysokości 2 714,31 zł: 

LP. ZADANIE KWOTA 

1 Zakup mebli kuchennych do chaty grillowej 1 358,00 zł 

2 
Zakup urządzeń oraz infrastruktury do monitoringu terenu przy chacie 
grillowej 

694,00 zł 

    2 052,00 zł 
 

 Każda z w/w propozycji została przedyskutowana i uzasadniona.  
 Ad. 1) Zakup mebli kuchennych podyktowany jest tym, że w obecnym kosztorysie rozbudowy Chaty 

Grillowej przewidziana była tylko jedna szafka. Z projektu rozbudowy Chaty Grillowej wynika, że w 
aneksie kuchennym jest dostatecznie dużo miejsca, aby go doposażyć o dodatkowe meble.  
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 Ad. 2) W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dla nowo wybudowanej Chaty Grillowej 
postanowiono, aby wyposażyć ją w monitoring. Niezbędne urządzenia oraz techniczna 
infrastruktura zostaną zakupione z zabezpieczonych na ten cel środków. Instalacją monitoringu 
zajmie się grupa mieszkańców, która ma w tym obszarze doświadczenie i zajmuje się tym 
zawodowo. Należy dodać, że wspomnieni mieszkańcy również w formie darowizny przekażą na to 
zadanie inne dodatkowe urządzenia, których zakupu FS już by nie pokrył.  
 

 Wyniki głosowania w sprawie zmian Funduszu Sołeckiego na 2021 rok: 

LP. TEMAT GŁOSOWANIA WYNIK 

1 Zakup mebli kuchennych do chaty grillowej 9 osób za 

2 
Zakup urządzeń oraz infrastruktury do monitoringu terenu przy chacie 
grillowej 

9 osób za 

 

 Pozostała kwota w wysokości 662,31 zł została przeznaczona na zakup materiałów konstrukcyjnych 
oraz budowlanych do renowacji drewnianej tablicy, na której zostanie wymieniona mapa 
Sulistrowiczek. Przeznaczona pierwotnie na ten cel kwota z FS 2021 okazała się ostatecznie 
niewystarczająca. Pokryte zostały koszty pracy grafika polegające na zaprojektowaniu mapy, 
wydrukowaniu jej, naniesieniu jej na metalową powierzchnię oraz montaż na miejscu. Oprócz tych 
czynności trzeba jeszcze będzie koniecznie odrestaurować i wzmocnić drewnianą kontrukcję tablicy 
oraz zamontować zadaszenie.  

Tym samym zmiany do Funduszu Sołeckiego na 2021 r. zostały przegłosowane i zaplanowane. 

 Na zebraniu padło pytanie od pana Grzegorza Sawickiego, w jaki sposób zostanie zapewnione 
łącze internetowe w rozbudowanej Chacie Grillowej. Sołtys poinformowała, że w tej sprawie odbyła 
w UMiG Sobótka spotkanie z panią Wiceburmistrz Ewą Fiedler-Łeńską, z panem Kierownikiem 
Referatu Gospodarki i Inwestycji Jakubem Zawadą, z gminnym informatykiem panem Łukaszem 
Huzarskim i z naszym mieszkańcem panem Kamilem Wolańczykiem. Ustalono, że umowa z 
GreenLanem będzie mogła być podpisana w roku 2022 a jej finansowanie będzie mogło być 
realizowane z FS na rok 2022. Na ustalenie szczegółowych kwot i dat jest jeszcze za wcześnie. 

 Sołtys poinformowała mieszkańców o planowanych na grudzień Mikołajkach. Zachęciła do tego, 
aby rodzice zgłaszali swoje dzieci.  

 W kwestii budowy chodnika Sołtys poinformowała, że na antenie Radia Wrocław przeprowadziła 
krótką rozmowę ze Starostą Powiatu Wrocławskiego panem Romanem Potockim. Pan Starosta 
odpowiadając na pytania Sołtys zapewnił, że wniosek o budowę fragmentu chodnika w 
Sulistrowiczkach w ramach programu „Bezpieczna Droga” zostanie rozpatrzony pozytywnie jeśli 
tylko Gmina Sobótka złoży go do Starostwa w obowiązującym terminie. 

 Wobec braku kolejnych wniosków wolnych oraz pytań zebranie zakończyło się o godzinie 19:10. 

 

 

Protokół sporządził: 

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

Przewodniczący spotkania: 

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


