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Protokół z zebrania wiejskiego 29.08.2017 r. 

 

Porządek zebrania 

1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników. 
2. Informacja na temat zakończenia inwestycji w ciągu ul. Tysiąclecia. 
3. Informacja dotycząca rozpoczęcia inwestycji  wodno - kanalizacyjnej ul. Dworcowej. 
4. Informacja dotycząca przygotowań do inwestycji budowy Zespołu przedszkolno-

szkolnego w Golęczewie. 
5. Propozycja dotycząca rozdysponowania kwoty 17.072,90 zł pozostałej po  rozliczeniu 

prac związanych z wykonaniem klimatyzacji świetlicy wiejskiej. 
6. Propozycje do budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. 
7. Wolne głosy i wnioski mieszkańców. 

Obecnych za zebraniu wg listy 53 osoby. 

 

Ad. 1. Sołtys powitał zebranych mieszkańców Wsi, Wójta Gminy Grzegorza Wojterę, 
wykonawców inwestycji ul. Tysiąclecia, wykonawców inwestycji ul. Dworcowej, 
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego, p. Wiolettę Frankowską koordynator  działań 
inwestycyjnych  z ramienia Gminy, przedstawiciela nadzoru z ramienia sp. AQUANET. 

Ad. 2. Pani Frankowska szczegółowo poinformowała o zakończeniu prac inwestycyjnych na 
ulicy Tysiąclecia oraz o trwających pracach porządkowych i wykończeniowych wymaganych 
do odbioru technicznego. 

Uwagi mieszkańców dotyczące trwających prac: 

- dlaczego sieje się trawę w kamienie i nieuporządkowany teren? 

- czy będą nasadzenia drzew i krzewów? 

Odp. W. F - sprawdzą stan faktyczny i wydadzą odpowiednie decyzje 

       - będą nasadzenia – są ustalenia na temat rodzaju drzew i krzewów. 

 

- przy przejeździe kolejowym na ul. Tysiąclecia pozostawiono dziury w asfalcie 

Odp. W. F. - we wrześniu rozpoczyna się remont trasy kolejowej, teren ten należy do kolei i 
oni dokonają remontu tego terenu. 
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-czy i kiedy będą zrobione wjazdy na ul. Krętą i Działkową? 

Odp. W. F. – w tym tygodniu będzie zrobione wykończenie tych zjazdów 

 

- na wysokości ul. Tysiąclecia 19 pozostawiono na chodniku uskok 20 cm 

Odp. W. F. - należy wykonać indywidualną rozmowę z wykonawcą. 

 

- na wysokości posesji przy ul. Tysiąclecia 1 przy bramie wjazdowej jest zapadnięta kostka, 
na całej długości posesji jest zwężony chodnik, właściciele zaproponowali rozmowę na temat  
poszerzenia do wymiarów prawidłowych. 

Odp. W. F. - kostka będzie wykonana i naprawiona temat chodnika – ograniczona możliwość 
z uwagi na przebieg granicy posesji. 

 

- jak wygląda sytuacja finansowa wykonanych prac na ul. Tysiąclecia ? 

Odp. W. F. - prace zostały wykonane poniżej planowanych kosztów. 

 

- jak będzie wyglądało spowolnienie ruchu na ul. Tysiąclecia ? 

Odp. W. F. - po zakończeniu budowy będą 3 przejścia dla pieszych wyniesione przy Stawie, 
ul. Krętej i Malinowej, 1 zwykłe przy ul. Dworcowej. 

 

- przy ul. Krętej na wysokości ul. Tysiąclecia 19 nie ma zrobionego wjazdu na pola. 

Odp. Wykonawcy – jest zrobiony opornik – to wystarczy. 

 

Ad. 3 . Informacja na temat inwestycji przy ul. Dworcowej. 

Wykonawcą będzie firma „ KAJA”, początek robót wrzesień br. od skrzyżowania Tysiąclecia 
do S-11 będzie wprowadzany odcinkami ruch wahadłowy ze sygnalizacją świetlną. 
Planowane zakończenie 1.04.2018 r. Przed zimą planowane wykonanie do przepompowni za 
torami.  

Pyt. Jak wykonawca zabezpieczy zabytki ? 

Odp. Jest zrobiona dokumentacja fotograficzna wszystkich obiektów. Prace będą 
wykonywane ze szczególną ostrożnością. 
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Pyt.  Czy będzie informacja na bieżąco o zamykaniu ulic? 

Odp. – Tak, będzie. 

Pyt. Czy podczas wykonywania prac będą usunięte akacje wzdłuż drogi, a jeśli nie to prośba o 
podcięcie gałęzi. 

Odp. – Nie będzie usunięte. 

Pyt. Co z wodą w piwnicach w domach przy ul. Tysiąclecia. Podczas ostatnich remontów 
uszkodzono przedwojenną kanalizację deszczową i od tego czasu mieszkańcy mają problem z 
wodą w piwnicach.  

Odp. G.W. – Kanalizacja przedwojenna nie będzie podłączana do nowej kanalizacji. Woda z 
pasa drogowego nie będzie zalewać posesji. 

Pyt. Czy jest w planach remont przepustu z Krętej do Czereśniowej  - jest założony za 
wysoko. 

Odp. G.W. – jest przewidziany podczas prac na tym odcinku. 

Pyt. Czy jest przewidziane w planach zlikwidowanie rowu na ul. Krętej i poszerzenie tej 
ulicy. 

Odp. W.F. – Tak, jest analizowana taka propozycja. 

Pyt. Czy jest możliwość odtworzenia i sprawdzenia drenażu poniemieckiego i ewentualnego 
wykorzystania go przy prowadzonych pracach? 

Odp. G.W. - W pasie drogowym tak. 

Pyt. Czy w Gminie jest inwentaryzacja starych drenaży poniemieckich ? 

Odp. G.W. - Nie ma. 

 

4. Informacja na temat budowy szkoły. 

Wójt poinformował, że jest pozwolenie na budowę, przygotowuje się przetarg we wrześniu na 
wersję dwuwariantową. Jest szansa na przeniesienie 2,5 mln zł na szkołę w Golęczewie – 
decyzja po radzie sesji w czwartek. W razie konieczności Gmina będzie szukać nowych 
środków, ewentualnie kredyt. 

Pyt. Jak wygląda sprawa skablowania ? 

Odp. G.W. - Gmina składa dokumentację do ENEI do końca września – koszt ok. 100 000 zł. 
Wykonanie prac IV kwartał br. 

Pyt. Co ze starym budynkiem szkoły ? Czy mogą być mieszkania socjalne ? 
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Odp. G.W. - Szkoła jest zabytkiem i remont tego obiektu jest bardzo kosztowny. Szkoła 
będzie sprzedana. 

Pyt. Przetarg będzie ogłoszony we wrześniu i co dalej ? 

Odp. G.W. - Jeżeli będzie wykonawca, umowa będzie podpisana w tym roku. 

Pyt. Co z dowozem dzieci klasy IV do szkoły w Chludowie ? 

Odp.  Będzie specjalny autobus tylko dla dzieci klasy IV z opiekunem. Pozostałe dzieci 
pojadą autobusami kursującymi za darmo do klasy 8. Dzieci dojeżdżające do Suchego Lasu 
płacą za bilet. 
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5. Propozycje dotyczące rozdysponowania kwoty 17.072,90 zł pozostałej po rozliczeniu prac 
związanych z wykonaniem klimatyzacji świetlicy wiejskiej. 

 

Propozycje Rady Sołeckiej  

 - 5.000 zł dokonanie remontu opłotowania po byłym cmentarzu 

 - 10.000 zł wykonanie dojazdu do świetlicy 

 - 2.000 zł pomoc dla Gminy Brusy 

Po dyskusji zaproponowano kwotę: 

- 15.072, 90 zł przeznaczyć na budowę dojazdu do świetlicy wiejskiej z kostki 
brukowej 

 - 2.000 zł przeznaczyć na pomoc gminie Brusy, zakupując potrzebne rzeczy. 

Głosowanie: 

 za przyjęciem   - 51 osób 

 przeciw  - 0 

 wstrzymujący  - 2 osoby 

Głosowało 53 osoby. 
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6. Propozycje do budżetu Gminy na 2018 r. 

 

1. Oświetlenie ul. Malinowej i Agrestowej 
Głosowanie: za   - 52 osoby 
  przeciw - 0 
  wstrzym.  - 0 
 

2. Projekt oświetlenia ul. Stolarskiej, Krzywej i Lazurowej 
Głosowanie: za  - 53osoby 
  przeciw - 0 
  wstrzym. - 0 
 

3. Utwardzenie ścieżek na terenie przy stawie na ul. Tysiąclecia według projektu. 
Głosowanie: za  - 53 osoby 
  przeciw - 0 
  wstrzym. - 0 
 

4. Wykonanie projektu dla budynku magazynowo – garażowego na potrzeby 
społeczności wiejskiej. 
Głosowanie: za  - 53 osoby 
  przeciw - 0 
  wstrzym. - 0 
 

5. Uporządkowanie terenu przy figurze działka 101/3 na potrzeby uczczenia 100 lecia 
odzyskania niepodległości i 100 lecia Powstania Wielkopolskiego. 
Głosowanie: za  - 53 osoby 
  przeciw - 0 
  wstrzym. - 0 
 

6. Zakup i montaż koszy na śmieci i odchodów dla psów na ul. Tysiąclecia. 
Głosowanie: za  - 53 osoby 
  przeciw - 0 
  wstrzym. - 0 
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Pyt. Czy wybudowanie pomostu jest w projekcie  

Odp. Sołtysa - Jest ujęty w projekcie. 

 
Pyt. Czy przy stawie będzie punkt czerpania wody na potrzeby straży pożarnej ? 

Odp. G.W. – należy sprawdzić jak zapisane jest przeznaczenie tego obiektu w 

dokumentach Gminy. Zgodnie z projektem Rady Sołeckiej nie będzie można czerpać 

wody – sprawa do wyjaśnienia. 
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7. Sołtys zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia kwoty 3.000 zł z 

zadania lokalnego „imprezy integracyjne 2017” z przeznaczeniem na nowe zadanie 

pod tytułem „ współfinansowanie wydawnictwa książkowego” z okazji 500 lecia 

Parafii Sobota. 

 
Obecnych w tym momencie na Sali – 35 osób 

Głosowanie: za  - 24 osoby 

  przeciw - 2 osoby 

  wstrzym. - 9 osób 
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Sołtys podziękował p. A. Bryś za pomoc w nagłośnieniu i etc. Oraz  p. M. Kozieł na 
ofiarowany element zabytkowego płotu i pomoc w montażu tablic ogłoszeniowo – 
informacyjnych. P. A. Nowickiej za kwiaty na montowany płot. 
 
- jutro 30.08. w godz. 15:30 – 17:30 w Sali konferencyjnej w Gminie odbędzie się 
szkolenie Stow. „ Trzech Rzek” 
- 1.09. 17:00 zaproszenie na coroczne uroczystości w Łagiewnikach. 
 

8. Wolne głosy 
1. Są w Golęczewie domy zabytkowe, przy których nic się nie dzieje, zarastają. 

Propozycja aby poinformować właścicieli o możliwości skorzystania z 
odpowiednich funduszy. 

2. Czy jest w projekcie monitoring wsi ? 
Odp. G.W. Jest stworzona mapa zagrożeń. Planowany monitoring w miejscach 
szczególnych np. szkoła. 

3. Przy wiacie rowerowej młodzież spożywa alkohol – zagrożenie dla dzieci na placu 
zabaw. 
Odp. G.W. Zgłaszać do Straży Gminnej, Komisji Bezpieczeństwa. 

4. Plac zabaw – zadaszenie piaskownicy temat od dawna zgłaszany. 
5. Sprawa parkingu przy siłowni temat od dawna zgłaszany. 
6. Czy stary plac zabaw przy szkole będzie mógł być przeniesiony na plac przy 

nowej szkole? 
Odp. Tak. 

7. Jak daleko jest sprawa poszerzenia drogi do Soboty ? 
Odp. G.W. Sprawa w toku, po otwarciu szkoły. Gmina będzie partycypować w 
kosztach poszerzenia drogi. 

  
 Pyt. Czy projekty przewidują ekrany dźwiękochłonne przy remontowanej trasie 
kolejowej- dot. ul. Cichej i Malinowej ? 
Odp. G.W. raczej nie będzie, bo nie ma w planach. 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

      Na tym protokół  
                                                                                           zakończono   


