
Zebranie wiejskie 20.02.2017 

 

Porządek zebrania 

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości. 
2. Szkoła 

1. Poddanie pod głosowanie propozycji nazwy nowopowstałej ulicy w Golęczewie. 
2. Realizacja zamierzeń dla projektowanego budynku przedszkolno – szkolnego. 
 

3. Realizacja zadań lokalnych w 2016 r. 
4. Cele zadań z funduszu lokalnego na 2017 r.  
5. Planowane realizacje w Golęczewie z budżetu gminy na rok 2017. 
6. Planowana rewitalizacja zabytków w Golęczewie. 
7. Kanalizacja 

a) Postęp robót przy budowie kanalizacji w ciągu ulicy Tysiąclecia 
b) Wymiana rur wodociągowych azbestowych 
c) Odbiór formularzy umowy o odbiorze ścieków (dotyczy mieszkańców ul. 

Tysiąclecia w Golęczewie) 
8.    Zebranie zakończą wolne głosy i wnioski.   

 

Ad. 1. Sołtys powitał przybyłych mieszkańców i gości 

 – Wójta Gminy – Grzegorza Wojterę 
 –  Radną Powiatu – Grażynę Głowacką 
 
Ad. 2 . 1. Sołtys poinformował zebranych, że Rada Sołecka zaproponowała trzy propozycje 
nazwy nowopowstałej ulicy: 

 - ulica Edukacyjna 
 - ulica Oświatowa 
 - ulica Dzwonkowa 
 
Obecnych podczas głosowania 73 osoby 
Głosowano: - Edukacyjna   10 
 - Oświatowa    55 
 - Dzwonkowa    8 
 
Wybrano nazwę ulicy Oświatowa. Jednocześnie Rada proponuje nazwę ulicy w całej długości  
od ulicy Bocznej do ulicy Lipowej 
Głosowanie: za –  69 
 Wstrzymuje –    4 
 Przeciw –    0 



 
 

Ad. 2. 2. 

Prezes Stowarzyszenia „ Tak dla szkoły w Golęczewie” p. Dariusz Baranowski przedstawił 
wizualizację projektowanego budynku szkolno – przedszkolnego i omówił szczegółowo stan 
obecny działań Stowarzyszenia. Wystosowano wniosek o szkołę 1 – 4, ale najbliższe 
posiedzenie Rady Gminy zadecyduje ostatecznie o ilości klas. Wójt wyjaśnił od razu, że 
podstawa programowa nie przewiduje szkoły 1 – 4 i Rada Gminy przegłosuje szkołę 1 – 3. 
Prezes Stowarzyszenia wyraził ubolewanie w tej sprawie. Wójt poinformował, że w 
przyszłości gdy powstaną lepsze warunki demograficzne będzie można wrócić do projektu 
szkoły 1 – 8. 

 

Pyt. z Sali – Czy są planowane parkingi dla samochodów i autobusów przy nowej szkole? 

Odp. Prezesa – tak, jest działka na której planuje się usytuować parking. 

 

Pyt. z Sali – W przyszłym roku szkolnym od września 35 dzieci kończy szkołę w Golęczewie 
czy jest możliwość zorganizowania specjalnego autobusu tylko dla dzieci z Golęczewa? 

Odp. Wójta – Urząd Gminy jest zobowiązany zapewnić dowóz dzieci, od września 
zorganizowany zostanie odpowiedni dowóz z uwzględnieniem czasu ok. godz. 7:00 z 
wyodrębnieniem linii szkolnej wahadłowej w godzinach szczytu. Gmina dąży do 1 
zmianowości szkoły dla młodszych dzieci z zabezpieczeniem opiekuna w specjalnych 
autobusach. Będzie wspólne porozumienie z gminą w w/w sprawie. 

Pyt. z Sali –  jakie są terminy z budową szkoły? 

Odp. Prezesa – Projekt ma powstań do końca lipca i prawdopodobnie rozpocznie się pod 
koniec roku, całość ok. 1,5 roku. 

 

Wójt poinformował o bieżących pracach na rok 2017 r. w Golęczewie 

- projekt oświetlenia ul. Rolna, Pszenna i Zbożowa 

- roboty związane z wodociągiem ul. Rolna, Pszenna Wiśniowa, Zbożowa( marzec) 

-roboty kanalizacyjne – sprawę omówi p. Frankowska w dalszej części zebrania 

-następny etap kanalizacji ul. Dworcowa rozpoczęcie lipiec br. 



Sołtys poinformował, że otrzymał wniosek od mieszkańców ulicy Tysiąclecia o wymianę rur 
azbestowych wodociągowych. Gmina uwzględniła wniosek, rury będą wymieniane łącznie z 
przyłączeniami azbestowymi lub metalowymi do domów.  

Głos z Sali – Na ulicy Krętej jest uszkodzony hydrant, zgłoszenia były wielokrotnie 
zgłaszane. Dalej jest popsuty. 

Wójt – Należy sprawdzić, bo gmina opłaca remonty hydrantów. 

 

Ad. 3. Realizacja zadań lokalnych z 2016 r. 

1. Remont ostatniego odcinka płotu nie wykonany z powodu braku wykonawcy.  
2. Doposażenie świetlicy : ławy, stoły, namioty, nagłośnienie 15 000 zł wykonane  
3. Imprezy integracyjne  11 085 – wydano 
4. Promocja wsi – ścieżka dydaktyczna 7 017 zł mocowanie zegara w szkole – 

wykonał Wojciech Ancuta  - bezpłatnie 

 

Zostało 20.836,00 zł 

Pyt. z Sali p.  Ciok – czy jesteśmy zobligowani do wskazania na jaki cel można wydać 
pozostałą kwotę?  Czy musi być ten sam cel ? Sołtys zadeklarował, że sprawdzi u Skarbnika 
Urzędu Gminy. 

p. Ciok zaproponowała Uchwałę w tej sprawie . Uchwała do czasu wyjaśnienia możliwości 
wykorzystania tych pieniędzy tzn. 20 836 zł wnosimy o zawieszenie tych wydatków w/w 
kwocie do następnego zebrania wiejskiego do końca I półrocza.  

Głosowanie :  za – 70 osób 

 przeciw – 0 

 wstrzymało się 6 osób 

W tym momencie obecnych było 76 osób. 

 

Ad.4. Zadania z funduszu lokalnego 2017. 

1. Klimatyzacja świetlicy 30 000 zł 
2. Imprezy integracyjne                        15 000 zł 
3. Tablica informacyjna                          6 984 zł 

                      Razem:                       51 984 zł 
 
 
 



Ad. 5 . Planowane realizacje w Golęczewie z budżetu gminy na 2017 r. 
 - projekt oświetlenia ul. Malinowa, Agrestowa 
 - wykonanie oświetlenia ul. Pszenna, Zbożowa, Rolna 
 - profilowanie skarpy stawu przy ul. Tysiąclecia 
  - projekt zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym 
 - wykonanie wodociągu ul. Rolna, Pszenna, Wiśniowa 
 
Ad. 6. Planowana rewitalizacja zabytków: 
 - dworzec kolejowy – gmina będzie remontować 
 - stara remiza – w fazie finalizacji przejęcia przez Gminę  i 

przekazania budynku na cele K.G.W. 
 10.03.2017 odbędzie się spotkanie na temat rewitalizacji 

budynków prywatnych. 
 
Pyt. p. Ciok – Czy będzie można wnieść uwagi i zapoznać się z projektem parkingu przy boisku i 

ul. Strażackiej? 
Odp. Sołtys – Tak, jak będzie projekt do następnego zebrania. 
 
p. Hędrzak - podobne pytanie o konieczności wglądu do projektu. 
 
p. Dolata  - czy będzie projekt usprawnienia ruchu na ul. Dworcowej, Tysiąclecia i Lipowej? 
Odp. Tak, po zakończeniu robót. 
 
p. Bajer – czy były w 2016 r. wykorzystane środki na rewitalizację budynków i dla kogo ? 
odp. P. Ciok – były dla dwóch właścicieli. 
 
p. Ciok – prośba aby konsultacje w sprawie uspokojenia i organizacji ruchu w Golęczewie 
odbywały się u nas w Golęczewie. 
 
p. Ćwiertnia: po ustabilizowaniu pogody będą naprawione drogi 
 
p. Juszkiewicz – czy będą podliczniki do podlewania ogródków 
Odp. P. Frankowska: Tak 
 
Pani Radna Głowacka poinformowała, że ul. Lipowa do czasu zakończenia kanalizacji nie 
będzie poszerzana. Na 2018  r.powiat przeznaczy 250 000 zł na remont drogi do granicy z 
Rokietnicą. Rokietnica nie jest zainteresowana poszerzeniem drogi.  
 
p. Dolata  - czy po zakończeniu remontu ul. Lipowej i poszerzeniu drogi będzie możliwość 
połączenia autobusowego z Rokietnicą? 
Pani Radna – należy zwrócić się do Gminy. 

 



Pani Frankowska przedstawiła sytuację na ul. Tysiąclecia, prosiła o zabieranie formularzy o 
przyłączenie się do kanalizacji i zgłoszenie przyłączy do domów gdzie są rury azbestowe lub 
metalowe. Przyłącza do domów będą wymieniane.  

  
Ad. 8. Wolne głosy 
p. Ciok – poinformowała i zaprosiła na „ Babski weekend” 11-12 marca  
 - sobota babski łzawe filmy 
 - niedziela godz. 15:00 kawa i ciasto 
 - spotkanie rewitalizacyjne 10.03.2017 r. godz. 17-19 w świetlicy 
 
Obecnych na zebraniu wg listy obecności 77 osób. 
 
 
      

                                                                                        Na tym protokół zakończono 
  
                                                                                        ……………………………………. 
                                                                                                 Małgorzata Gocałek  

  

      

 
 
 


