
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

we wsi SULISTROWICZKI z dnia 28.08.2020 

1. Miejsce obrad: Chata Grillowa, ul. Letnia, Sulistrowiczki. 

2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:45 w pierwszym/drugim terminie. 

3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 25 osób. 

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: 

I. Fundusz sołecki 2020 - aktualności, zadania w realizacji 

II. Chata grillowa - głosowanie nad rozbudową, alternatywy, organizacja wycinki 

III. Fundusz sołecki na rok 2021 - rozdział środków na nowe zadania, wniosek oraz uchwała 

IV. Bezpieczeństwo we wsi - pasy dla pieszych, wyświetlacz drogowy 

V. Jesienne spotkanie mieszkańców „Dzień Sulistrowiczek“ - rozdział zadań, wybranie 

atrakcji 

VI. Wolne wnioski mieszkańców 

VII. Zamknięcie obrad 

8. Streszczenie przebiegu obrad: 

� Porządek obrad został zatwierdzony jednomyślnie. 

� Sołtys zapoznała uczestników zebrania z aktualnymi zadaniami realizowanymi w ramach 

Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.  

o 5 pojemników na piasek zostało zakupionych i dostarczonych pod adres Sołtysa. W 

trakcie realizacji są jeszcze grawerowane tabliczki z napisem "Sulistrowiczki - piasek". 

Gdy pojemniki zostaną opisane, będzie można przystąpić do umiejscowienia ich w 

dedykowanych lokalizacjach.  

o Przyrządy na plac zabaw są w trakcie realizacji po stronie gminy - huśtawka, drabinki 

typu Workout i ławostół. 

o Zakup kosiarki i kosy spalinowej jest w trakcie realizacji po stronie Gminy. Zostały 

wybrane sprzęty marki Stiga, co wywołało chwilową dyskusję między mieszkańcami. 

Sołtys wyjaśniła mieszkańcom, jakie są w tym temacie warunki stawiane przez Gminę 

- aby realizacja takiego zadania mogła zakończyć się powodzeniem, to producent 

sprzętu musi być renomowanej/znanej firmy.  

� Rozpoczęcie dyskusji na temat rozbudowy chaty grillowej 

o Pan Piotr Gątkowski przekazał szereg informacji na temat wyceny oraz możliwości 

realizacji projektu rozbudowy chaty grillowej przez firmy budowlane. Potwierdził przy 

tym, że realizacja projektu w obecnej proponowanej postaci sięgnie powyżej 100 tyś. 

zł.  

o Pan Wojciech Czerwiński zadeklarował swoją gotowość do pomocy przy pracach 

murarskich dla ostatecznie ustalonego projektu. Jednym z pomysłów jest 

wymurowanie prostego pomieszczenia gospodarczego jako alternatywy dla stawiania 

tzw. "blaszaka", w którym miałyby być przetrzymywane wiejskie sprzęty. Do tego 

celu można by wykorzystać zakupione do tej pory materiały budowlane.  



o Pani Sołtys poinformowała, że na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół 

chaty grillowej mogą zostać użyte pieniądze zarezerwowane przez Gminę w budżecie 

na rok 2020 na zadanie zaprojektowania chodnika, które już wiadomo, że w tym roku 

na pewno nie dojdzie do skutku. Alternatywą do rozbudowy chaty grillowej według 

gminnego projektu jest, m.in.: 

− wykonanie pełnego ogrodzenia  

− uzupełnienie oświetlenia  

− wyrównanie i ukształtowanie terenu (wywrotki z ziemią) 

− monitoring pomieszczenia gospodarczego  

− umowa z Toi-Toi (opcja podłączenia do kanalizacji) 

− renowacja drewnianej konstrukcji chaty (zalecana po inspekcji nadzoru 

budowlanego gminy) 

− nasadzenia z kwiatami i krzewami ozdobnymi  

− postawienie kilku ławek i stołów  

o Finansowanie w/w przedsięwzięć jest możliwe z tegorocznego budżetu Gminy z 

zadania „budowa chodnika w Sulistrowiczkach“ � 70.000 zł. Dodatkowe środki 

można uzyskać z ewentualnej sprzedaży dotychczas zakupionych materiałów na 

rozbudowę chaty grillowej, jeśli nie znajdzie się dla nich przeznaczenia. 

� GŁOSOWANIE za odrzuceniem wyżej zdefiniowanej "alternatywy do rozbudowy chaty 

grillowej": ZA 1 osoba, PRZECIW 23 osoby, WSTRZYMAŁA SIĘ 1 osoba.  

Zatem zadecydowano o odrzuceniu propozycji rozbudowy chaty grillowej według projektu 

gminnego. 

� Pani Sołtys przedstawiła swoją propozycję rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego 

2021 w kwocie 17.739,24 zł: 

o 3 urządzenia na plac zabaw: 2x karuzela oraz równoważnia - 9000 zł 

o Wymiana dwóch pozostałych tablic informacyjnych - 1000 zł 

o Wymiana mapy Sulistrowiczek naprzeciw kościoła oraz renowacja tablicy - 1500 zł 

o Zakup kolejnych 3 pojemników na piasek oraz tabliczek grawerowanych- 1200 zł 

o Organizacja atrakcji "Dzień Wsi Sulistrowiczki" - 3000 zł 

o Fundusz bieżący, m.in. farby, impregnaty itp. - 2039,24 zł 

� Inne propozycje mieszkańców: 

o Lampa solarna - z dyskusji mieszkańców wynikło, że instalacja lamp jest obarczona 

dużym ryzykiem kradzieży, co miało już miejsce w latach poprzednich. Ponadto 

lampy powinny być instalowane w miejscach uczęszczanych przez ludzi, np. droga 

nad zalew ul. Miodową. Przedyskutowane zostały również możliwości 

alternatywnego finansowania takiej inwestycji. 

o Dodatkowe kosze na śmieci, ze względu na problem zaśmiecania wsi przez turystów. 

Pani Sołtys poinformowała, że składała już wcześniej wniosek do gminy o dodatkowe 

kosze. Został on jednak odrzucony z obszernym uzasadnieniem mówiącym o tym, że 

turystów należy edukować i nakłaniać ich do zabierania śmieci ze sobą. Niemniej 

jednak drogą kompromisu udało się na tę chwilę przekonać Gminę do postawienia 

jednego kubła na śmieci na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Słupickiej.  

o Przeprowadzenie dyskusji na temat postawienia Toi-Toia w centrum wsi.  

� GŁOSOWANIE za propozycją pani Sołtys na rozdysponowanie środków na FS 2021: ZA 23 

osoby, PRZECIW 1 osoba, WSTRZYMAŁA SIĘ 1 osoba.  



� Dyskusja na temat bezpieczeństwa we wsi, poruszone zostały następujące punkty: 

o Instalacja wyświetlacza drogowego informującego kierowców o prędkości poruszania 

się. Urządzenie ponadto miałoby nakazywać kierowcom zwolnienie, zbierałoby 

statystyki o natężeniu ruchu, mogłoby mieć atrapę kamery. Pani Agnieszka Gloc 

poinformowała mieszkańców o szczegółach takiej inwestycji, które zdobyła od 

producentów takich urządzeń. Koszt waha się od 13 tyś. zł do około 27 tyś. zł w 

zależności od wielu parametrów.  

o Montaż progów zwalaniających, które miałyby zapobiec nocnym rajdom 

samochodowym. 

o Kwestia pasów we wsi było poruszona przez panią Sołtys podczas bezpośredniego 

spotkania w terenie z urzędnikami panem Włodarczykiem i panem Szwedowskim. 

Obecnie czekamy na odpowiedź ze Starostwa Powiatowego odnośnie namalowania 

pasów we wsi.  

o Kwestia zrealizowania bezpiecznego przystanka autobusowego zwłaszcza dla dzieci 

podróżujących do szkoły. Sołtys postara się ruszyć sprawę od strony Polbusu. 

o Kwestia kapitalnego remontu ulicy Parkowej. Do przedyskutowania jest również 

pomysł, aby ulicę Parkową wyłączyć z ruchu jako spacerową alternatywę do ulicy 

Świdnickiej. 

o Sołtys poinformowała mieszkańców o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o realizację 

budowy chodnika we wsi we fragmentach. 

� GŁOSOWANIE za sfinansowaniem wyświetlacza drogowego z tegorocznego budżetu Gminy z 

zadania „budowa chodnika w Sulistrowiczkach“: ZA 23 osoby, PRZECIW 1 osoba, 

WSTRZYMAŁA SIĘ 1 osoba.  

� Dyskusja na temat jesiennego spotkania mieszkańców (03.10.2020) na terenie ośrodka 

Caritas: 

o Do wykorzystania jest 550 zł dla dzieci z RCKS 

o Nie można finansować z FS jedzenia, alkoholu i loterii fantowej.  

o Pan Robert Dobrowolski powiedział, że jest w stanie na ten dzień zorganizować 

atrakcję Laser-Tag oraz pojazdy typu Segway.  

o Propozycja by zakupić farby do malowania twarzy, balony, kredki, flamastry, kartki, 

kleje i inne materiały plastyczne do zabaw dla dzieci. 

� Pani Sołtys poinformowała i zachęciła do inicjatywy w temacie założenia Koła Gospodyń 

Wiejskich. Zebranie 31 członków daje możliwość pozyskania 4000 zł dotacji. Spotkało się to z 

szerokim zainteresowaniem.  

� Pani Sołtys poinformowała i poprosiła o pomoc w sprawach formalnych przy założeniu 

Stowarzyszenia. Zgłosiły się dwie chętne osoby do współpracy. 

� Do zadań bieżących, które mieszkańcy chcą wykonać w ramach czynu społecznego, należą: 

o Odmalowanie mostku w Parku Wenecja - farby (biała i niebieska) zostały już 

zakupione 

o Remont drewnianej konstrukcji Studni św. Świerada - wniosek o pozwolenie został 

wysłany do Nadleśnictwa. 

o Wycinka przy chacie grillowej - wniosek o pozwolenie na wycinkę został 

zaakceptowany, leśniczy wydał pozwolenie i oznaczył drzewa, które można wyciąć.  

� Wolne wnioski mieszkańców: 



o Czy istnieje możliwość instalacji lamp solarnych na słupach energetycznych, co 

miałoby utrudnić kradzież. Dyskusja na ten temat, może to wiązać się z wieloma 

problemami ze strony firmy Tauron. 

o Pomysł, aby działkę gminną obok stoisk na targowisku przeznaczyć przyszłościowo na 

budowę boiska. Pani Sołtys poinformowała mieszkańców, że już na ten temat 

rozmawiała z Panią Wiceburmistrz, która obiecała wdrożyć procedurę zmiany MPZT 

dotyczącego tej działki, która była pierwotnie przeznaczona na inwestycje związane z 

instalacją wodociągową. Propozycja zrobienia boiska z koszami oraz słupkami do 

siatkówki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

o Wymiana tabliczek gminnych z nazwami ulic. Pan Bak posiada już kompletną listę 

tabliczek do wymiany i będzie realizował to zadanie.  

o Sołtys poinformowała o rozwijającej się stronie internetowej 

www.sulistrowiczki.sobotka.pl oraz zachęciła wszystkich mieszkańców do zgłaszania 

się z ofertami swoich usług/produktów, by zamieszczać reklamy na stronie www. 

� Zakończenie obrad.  

 

 

 

Protokołował: 

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

 

Sołtys wsi Sulistrowiczki: 

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

 


