
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

we wsi SULISTROWICZKI z dnia 23.09.2022 

1. Miejsce obrad: Restauracja Zielone Wzgórze, Sulistrowiczki. 
2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:45 w pierwszym/drugim terminie. 
3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 17 osób. 
4. Zebraniu przewodniczyła Sołtyska Marcela Hryniak-Bereżnicka . 
5. Na protokolanta wybrano Panią Małgorzatę Kołodziejczyk. 
6. W związku z powyższym przewodnicząca stwierdziła, iż Zebranie Wiejskie jest prawomocne. 
7. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad: 

I. Fundusz sołecki 2022 - zadania w realizacji, zmiany we wniosku, wniosek oraz uchwała 
II. Fundusz sołecki na rok 2023 - rozdział środków na nowe zadania, wniosek oraz uchwała 

III. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski mieszkańców 
IV. Zamknięcie obrad 

8. Streszczenie przebiegu obrad: 
 Porządek obrad został zatwierdzony jednomyślnie. 
 Sołtyska zapoznała uczestników zebrania z aktualnymi zadaniami realizowanymi w ramach 

Funduszu Sołeckiego na 2022 rok oraz przedstawiła propozycje zmian we wniosku: 
o Pan Piotr Gątkowski zaproponował zakup nagłośnienia do chaty grillowej – Sołtyska 

zaproponowała zakup takiego sprzętu ze środków KGW Sulibabki. 
o Pan Grzegorz Wiktor zaproponował zakup ławki betonowo-drewnianej na przystanek 

w centrum wsi – kwota ok. 1500zł, montaż do podłoża we własnym zakresie 
mieszkańców. Ławka ma zostać ustawiona w miejscu przeznaczonym w przyszłości 
pod wiatę przystankową. Wiele osób się skarży, że nie mają gdzie czekać na autobus. 

o Sołtyska poinformowała, że Gmina nie dysponuje już kruszywem do rozdziału na 
drogi, zaproponowano (Pan Grzegorz Wiktor, Pan Robert Dobrowolski) by 
newralgiczne miejsca na drogach zasypać kruszywem zakupionym ze środków 
funduszu, w tym przypadku opłata za pracę koparki byłaby w ramach zrzutki między 
mieszkańcami poszczególnych ulic. Sołtyska poinformowała, że w tej chwili najgorsza 
sytuacja po ostatnich ulewach jest na ulicy Słonecznej, Letniej. 

o Sołtyska przypomniała o potrzebie zakupu jeszcze jednego pojemnika na piasek z solą 
na ulicę Wiśniową (potrzebę zgłaszał wielokrotnie Pan Janusz Pierz). 

o Sołtyska poinformowała, że podłoga w chacie grillowej wymaga odnowienia – stąd 
propozycja by wykonać cyklinowanie i zabezpieczenie podłogi lakierem na przyszłość 
– kwota do przeznaczenia na ten cel to 2500zł. 

o Głosowanie nad przedstawionymi propozycjami zmian do wniosku: jednogłośnie 
„ZA”. 

 Sołtyska przedstawiła swoją propozycję rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego 
2023 w kwocie 21 722,97 zł: 

o Omówienie poszczególnych propozycji przez mieszkańców 
o Głosowanie nad przedstawionymi propozycjami do wniosku o Fundusz Sołecki na rok 

2023: jednogłośnie „ZA”. 
 Sprawy bieżące oraz wolne wnioski mieszkańców: 



o Panowie Grzegorz Wiktor, Piotr Gątkowski oraz Robert Dobrowolski zaproponowali 
zakup kontenera na sprzęt sołecki. Ze względu na powiększający się majątek wsi ilość 
miejsca w nowym pomieszczeniu gospodarczym w chacie grillowej nie będzie 
wystarczająca i by nie trzymać sprzętu po różnych garażach mieszkańców dobrze 
byłoby wygospodarować miejsce na taki kontener we wsi. Propozycja spotkała się z 
akceptacją mieszkańców, do przemyślenia i ustalenia gdzie taki kontener mógłby 
stanąć i z jakich środków mógłby być sfinansowany. Sołtyska poinformowała, że 
dowie się w Gminie gdzie mógłby taki kontener stanąć.  

o Pan Piotr Gątkowski zgłosił wniosek o remont mostu na ulicy Parkowej – postara się 
zebrać niezbędną dokumentację fotograficzną. Most jest w złym stanie, notorycznie 
jeżdżą po nim Tatry, które tonażem znacząco przewyższają dopuszczalną masę na 
moście.  

o Sołtyska poinformowała, że czeka na kontakt z firmy Tomsa SA, by ustalić termin 
spotkania z mieszkańcami odnośnie rozszerzenia sieci światłowodowej we wsi. 
Zainteresowanych rozszerzeniem sieci jest bardzo wielu. 

o Pan Andrzej Siemiński zgłosił konieczną potrzebę rewizji studzienek kanalizacyjnych 
na ulicy Okólnej i Letniej przez ZGKiM. Ze studzienek notorycznie coś wypływa, 
podcieka, piwnicy w domu Pani Schumacher jest ciągle zalewana. 

o Sołtyska poinformowała o złożonych wnioskach do Starostwa Powiatowego: hopki 
wyspowe 2 lokalizacje, wyniesione przejście dla pieszych, remont ul. Parkowej, 
usypanie pobocza na przystanku przy Zalewie, wyświetlacze prędkości, lustro 
drogowej przy posesji nr 10; oraz o wnioskach do Gminy: oświetlenie w formie 
dowieszek na ulicy Parkowej, Pod Lasem, Prostej, Słonecznej, Księżycowej; nakładka 
asfaltowa na Tęczowej, Słonecznej, Letniej; partycypację w kosztach oczyszczenia 
koryta Potoku Sulistrowickiego wraz z Wodami Polskimi; zmiana organizacji ruchu na 
ulicy Letniej i Różanej (zakaz ruchu za wyjątkiem mieszkańców i służb, na wniosek 
mieszkańców tych ulic); budowę boiska typu orlik na działce przy parkingu. 

 Zakończenie obrad.  

 

 

 

Protokołowała: 

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

 

Sołtys wsi Sulistrowiczki: 

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

 


