Książenice, 11.09.2017

Zebranie Wiejskie

Protokół z Zebrania Wiejskiego
Sołectwa Książenice
Zebranie odbyło się w remizie OSP w Książenicach w dniu 11.09.2017.

Porządek Zebrania
1. Przywitanie mieszkańców.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności zebrania.
4. Przedstawienie planu zebrania.
5. Przedstawienie projektu wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.
6. Dyskusja nad projektem.
7. Uchwała i głosowanie w sprawie wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.
8. Sprawozdanie sołtysa z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016 rok.
9. Uchwała i głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji FS 2016.
10. Przedstawienie aktywności w Książenicach w minionym roku.
11. Uchwała i głosowanie w sprawie zmian wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2017 r.
12. Uchwała w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Książenicach.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1 Przywitanie mieszkańców
Spotkanie otworzyła i przewodniczyła Aleksandra Jankowska, Sołtys Książenic. Pani Sołtys przywitała
zebranych mieszkańców. Na podstawie listy obecności o godzinie 19:05 stwierdziła brak kworum – obecności
minimum 10% uprawnionych. Ogłosiła drugi termin zebrania, w tym samym dniu o godzinie 19:20, bez
wymogu kworum.
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19:20. Pani Sołtys przedstawiła pana Marka Krajewskiego z Urzędu Gminy,
pana radnego Stanisława Kolasę oraz Radę Sołecką.

Ad. 2 Wybór protokolanta
Na protokolanta zgłosił się jeden kandydat - Maciej Jankowski. Uczestnicy wybrali Macieja Jankowskiego do
pełnienia funkcji protokolanta, przez aklamację.

Ad. 3 Stwierdzenie ważności zebrania
Pani Sołtys stwierdziła, że zebranie jest ważne, zostało prawidłowo ogłoszone i ma prawo podejmowania
uchwał.

Ad. 4 Przedstawienie planu zebrania
Pani Sołtys przedstawiła porządek zebrania oraz odpowiedziała na pytania z sali co do możliwości składania
wniosków o podział Funduszu Sołeckiego w trakcie zebrania. Zebranie Wiejskie przyjęło porządek obrad na
podstawie projektu przedłożonego przez Panią Sołtys.
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Ad. 5 Przedstawienie projektu wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.
Prowadząca przedstawiła propozycję wniosku o podział Funduszu Sołeckiego w 2018 roku, stanowiącego
wspólną propozycję Pani Sołtys oraz Rady Sołeckiej. Opowiedziała o podjętych konsultacjach z mieszkańcami,
z członkami OSP i Panem Radnym.
Wniosek Sołtys i Rady Sołeckiej przewidywał sfinansowanie następujących przedsięwzięć:
1. Zagospodarowanie terenu wokół altany przy OSP: 16.200 zł
2. Przedsięwzięcie poszerzające usługi świetlicy wiejskiej (materiały, usługi): 5.000 zł
3. Budowa ścianki wspinaczkowej: 17.500 zł
4. Organizacja spotkania „Przywitanie lata” dla mieszkańców Książenic: 4.008,20 zł

Ad. 6 Dyskusja nad projektem
Pani Powierża odniosła się negatywnie do ścianki wspinaczkowej. I poprosiła, żeby dzieci były bardziej
uprzejme.
Pani Jurkowska przedstawiła wniosek podpisany przez 60 osób (treść w załączniku) proponując następujące
przedsięwzięcia:
1. Wyjazd edukacyjno-kulturalny dla dorosłych na Podlasie – dla 45 osób na 2 dni: 12.700 zł
2. Zakup zjazdu linowego w celu doposażenia OSP Książenice: 11.200 zł
3. Wyjazd dzieci do Krainy Iluzji (45 dzieci): 5.200 zł
4. Wyposażenie okolic altany: 13.608,20 zł
Pan Jabłonka poprosił o trzymanie się porządku zebrania.
Pan Marek Krajewski, przedstawiciel Urzędu Gminy, przedstawił się i poparł kwestię trzymania się porządku
zebrania. Przypomniał, kto może złożyć wniosek o rozdysponowanie FS 2018 – min. 15 osób. Zauważył, że
ścianka wspinaczkowa budzi wątpliwości. Stwierdził, że rozwiązaniem komfortowym jest przegłosowanie
wniosków w całości. Ostrzegł, że analiza poszczególnych punktów zajmie sporo czasu. Nie zgłosił zastrzeżeń
formalnych co do proponowanych przedsięwzięć. Ma jednak osobiste wątpliwości co do ścianki
wspinaczkowej za 17.500 zł.
Pani Sołtys zgłosiła wątpliwości co do 2 wycieczek – z około 40% funduszu miałoby skorzystać 90 osób.
Pan Krajewski potwierdził, że klucz wyboru osób jest zawsze dużym problemem. Zauważył również, że nie
może być w ramach wycieczki wyżywienia.
Pojawiło się pytanie, czy cały projekt musi być przegłosowany – jeden albo drugi. Pan Krajewski stwierdził, że
Sołtys jest tylko władzą wykonawczą, ustawodawczą są mieszkańcy, więc to mieszkańcy decydują
o wszystkim.
Pojawiło się pytanie, czy planowany jest remont świetlicy. Pan Kolasa poinformował, że w styczniu 2016
zostało skierowane pismo do burmistrza z prośbą o: założenie rolety, zakup farb do świetlicy, modernizację
wejścia, wydzielenie toalety na poziomie -1. Otrzymano odpowiedź: burmistrz zgodził się na roletę i zakup
farb. Poinformował również, że 3 tygodnie temu był przedstawiciel miasta na terenie OSP w celu
zaprojektowania zmian na tym terenie – oświetlenie, boiska itp.
Pojawiła się wątpliwość, czy trzeba w całości zatwierdzić jeden wniosek albo drugi. Pani Ołtarzewska
powiedziała, że dowiadywała się odnośnie ścianki wspinaczkowej dla niższych pomieszczeń. Stwierdziła, że
dla dorosłych powinna mieć minimum 4,5 metra, więc w tym pomieszczeniu nie ma więc takiej możliwości.
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Zabrał głos Pan Sikora, który wspina się na wielu takich ściankach. Poinformował, że jest to tak zwana ścianka
bulderowa i w tym przypadku istotne jest to, jak ona jest zbudowana i że przy tej wysokości może być trudna
nawet dla doświadczonych osób dorosłych. W jego ocenie cena wydaje się adekwatna do produktu, ze względu
na konieczne atesty.
Pan Zblewski stwierdził, że ścianka 4,5 metra też może być niebezpieczna. Ścianka bulderowa jest służy do
treningu i nie musi być wysoka.
Sołtys poinformowała, że dostępna byłaby też opieka w godzinach pracy świetlicy.
Poinformowała, że projekt Sołtys i Rady Sołeckiej był przygotowywany bardzo uważnie, że wszystkie grupy
wiekowe są brane pod uwagę przy analizie wniosku.
Pani Zatorska powiedziała, że chciałaby zagłosować, że emocje są niepotrzebne i że nie da się spełnić próśb
wszystkich mieszkańców.
Pan Krajewski zauważył brak punktu związany ze świetlicą w drugim wniosku i opowiedział jak kwestie
finansowania świetlic rozwiązywane są w innych wsiach.
Powstała propozycja głosowania za poszczególnymi punktami. Również inna propozycja, żeby zostawić
wycieczki i zamiast zjazdu linowego dołożyć ściankę bulderową.
Pan Jabłonka spytał, jak będziemy głosować. Wywiązała się dyskusja w wyniku której zaproponowano inny
podział - jako kompromis dwóch zgłoszonych.
Pan Marek Purwin stwierdził, że strażacy nie muszą dostać w tym roku pieniędzy. Zasugerowano, że uzyskane
oszczędności mogłyby pomóc sfinansować kluczowe elementy obu wniosków.

Ad. 7 Uchwała i głosowanie w sprawie wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.
Część mieszkańców zdecydowanie sprzeciwiała się rozwiązaniom kompromisowym przedstawianym przez
Panią Sołtys. Mieszkańcy po burzliwej dyskusji zdecydowali, żeby zgodnie z sugestią pana Krajewskiego
przegłosować wnioski w całości, głosując albo na wniosek Sołtys i Rady Sołeckiej, albo na wniosek grupy
mieszkańców.
Odbyło się głosowanie 2 zgłoszonych wniosków.
Za wnioskiem Pani Sołtys i Rady Sołeckiej głosowało: 42 osoby
Za wnioskiem grupy mieszkańców głosowało: 30 osób
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zebranie przyjęło uchwałę nr 1 o podziale funduszu sołeckiego na 2018 rok, która stanowi załącznik do
protokołu.
W odpowiedzi na pytanie z Sali Pan Krajewski stwierdził, że nie ma znaczenia, że część osób wyszła. Głosują
osoby obecne na sali. Głosowanie jest ważne mimo braku kworum. Po tej informacji część osób opuściła salę.

Ad. 8 Sprawozdanie sołtysa z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016 rok
Pani Sołtys zaprezentowała informacje o zrealizowanych w 2016 roku przedsięwzięciach z Funduszu
Sołeckiego.
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Ad. 9 Uchwała i głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji Funduszu Sołeckiego 2016
Przedstawiono pod głosowanie uchwałę o przyjęciu sprawozdania z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016
roku.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 21 osoby
Przeciw uchwale głosowało: 0 osób
Wstrzymało się: 2 osoby
Zebranie przyjęło uchwałę nr 2 o przyjęciu sprawozdania z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku,
która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 Przedstawienie aktywności w Książenicach w minionym roku
Pani Sołtys zaprezentowała informacje o przeprowadzonych działaniach i planach na najbliższe miesiące.

Ad. 11 Uchwała i głosowanie w sprawie zmian wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2017 r.
Pani Sołtys zaproponowała, żeby zaoszczędzoną kwotę 521,96 zł z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok
przeznaczyć na sprzęt sportowy dostępny podczas imprez na terenie OSP.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 21 osoby
Przeciw uchwale głosowało: 0 osób
Wstrzymało się: 2 osoby
Zebranie przyjęło uchwałę nr 3 o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w 2017 roku, która
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12 Uchwała w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Książenicach
Odbyło się głosowanie w sprawie nazw nowych ulic między Dereniową a Cyprysową. Poprzednio zgłoszone
były ulice, które już są w Grodzisku. Pani Sołtys zaproponowała, żeby ulice zamienić na aleje o następujących
nazwach:
 Aleja Chabrowa
 Aleja Konwaliowa
 Aleja Goździkowa
 Aleja Rumiankowa
 Aleja Dzikiej Róży
Odbyło się głosowanie:
Za uchwałą głosowało: 21 osób
Przeciw uchwale głosowało: 0 osób
Wstrzymało się: 2 osoby
Zebranie przyjęło uchwałę nr 4 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Książenicach, która stanowi
załącznik do protokołu.

Ad. 13 Wolne wnioski
Wolne wnioski – odezwała się pani Witas z opinią, że Pieńki są uważane za Syberię.
Ulica Brzozowa nie jest ulicą, więc nie może być ograniczenia prędkości. Pani apelowała o znaczne
ograniczenie prędkości przez kierowców w tym miejscu. Poprosiła, żeby sołectwo zainteresowało się
bezpieczeństwem na tej ulicy. I o pismo do zarządu dróg miejskich.
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Pani z ulicy Sosnowej poinformowała, że na Brzozowej jest ograniczenie prędkości do 50 km/h, bo to teren
zabudowany.
Pani Witas poinformowała również o rozmowie z wojewodą w sprawie jakości nawierzchni na ulicy Polnych
Kwiatów w Opypach. Także na ulicach Tarninowej i Jarzynowej. Zażądała spotkania w tej sprawie.
Pani Sołtys poinformowała, że zostało złożone do burmistrza pismo z listą problemów w Książenicach i prośbą
o ustosunkowanie się do nich. Niestety odpowiedzi jeszcze nie otrzymano.
Pan Kolasa przekazał informację odnośnie oświetlenia ulic i prac toczących się w tej sprawie.

Ad. 14 Zamknięcie zebrania
Wobec wyczerpania porządku obrad zebranie wiejskie zostało zakończone.
Załączniki:
1. Wniosek grupy mieszkańców zgłoszony przez panią Jurkowską
2. Lista obecności
3. Uchwała nr 1 o podziale funduszu sołeckiego na 2018 rok
4. Uchwała nr 2 o przyjęciu sprawozdania z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2016 roku
5. Uchwała nr 3 o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w 2017 roku
6. Uchwała nr 4 w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Książenicach
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