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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W ZIELĄTKOWIE Z DNIA 11.09.2017 r. 

 

W dniu 12.09.2017 roku o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Zielątkowie odbyło 

się zebranie wiejskie. 

Celem zebrania było uchwalenie wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na rok 

2018, uchwalenie projektu wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2018 oraz dyskusja 

zgłoszonych w trakcie zebrania wniosków i uwag. 

Dodatkowo, podczas zebrania, zapoznano mieszkańców wsi z postępem prac 

związanych z budową kanalizacji oraz wysłuchano Sołtysa i Rady Sołeckiej Zielątkowa, 

Wójta Gminy Suchy Las i zaproszonych gości. 

Na wstępie Sołtys, Pani Regina Roszczyk, przywitała przybyłych mieszkańców 

Zielątkowa, Wójta Gminy Suchy Las, Pana Grzegorza Wojterę, zaproszonych gości: Panią 

Wiolettę Frankowską i Pana Wiesława Orczewskiego z UG w Suchym Lesie, Dzielnicowego 

Rejonu nr 903W sierż. Michała Orczykowskiego oraz Pana Łukasza Zimowskiego, 

przedstawiciela Spółek Wodnych oraz Członków Rady Sołeckiej. Sołtys poinformowała, że 

Zebranie Wiejskie będą prowadzili wymiennie Członkowie Rady Sołeckiej: Tomasz 

Sztolcman i Robert Korzeniewicz. Protokół z zebrania sporządzi Robert Korzeniewicz. 

Zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, na sali było 

quorum (obecnych 52 osoby) i postanowienia Zebrania Wiejskiego są wiążące. 

Dalej, prowadzący zebranie, Tomasz Sztolcman, przedstawił porządek zebrania i 

poprosił pierwszego z zaproszonych gości, Dzielnicowego Rejonu nr 903W o zabranie głosu. 

W krótkim wystąpieniu Dzielnicowy przedstawił sytuację związaną z utrzymaniem 

bezpieczeństwa. Wskazał, że Zielątkowo w statystykach policyjnych uznaje się za wieś 

bezpieczną, chociaż podał przykłady zdarzeń, które odnotowały kroniki policyjne. 

Wystąpienie dzielnicowego zakończyło podanie obecnym służbowego numeru telefonu. 

Następnie głos zabrał Pan Łukasz Zimowski, który nakreślił problemy związane z 

awarią urządzeń melioracyjnych. Przedstawił także zasady działania i finansowania spółek 

wodnych z terenu powiatu poznańskiego i gminy Suchy Las. W trakcie wystąpienia 

zaproszonego gościa do dyskusji włączył się mieszkaniec Zielątkowa Pan Roman Konieczko, 

który doświadczył osobiście awarii drenu na swojej posesji. Następnie do dyskusji włączyli 

się inni mieszkańcy, w tym Panowie Piotr Kaczmarek i Henryk Dunst, którzy przedstawili 

historyczne uwarunkowania problemów związanych z melioracją gruntów Zielątkowa. Z 

uwagi na brak czasu i przedłużające się wypowiedzi, prowadzący zebranie Robert 

Korzeniewicz zaproponował, aby problem spółek wodnych został omówiony na odrębnym 

spotkaniu. Wstępnie Zebranie Wiejskie zaakceptowało termin spotkania w sprawie melioracji 

i spółek wodnych na 3.10.2017 r. 

Dalej, Członek Rady Sołeckiej, Tomasz Sztolcman, wyjaśnił zebranym, jak 

konstruowany jest budżet Gminy Suchy Las. Poinformował, że pomysły wydatków na 

realizację zadań lokalnych muszą otrzymać pozytywną akceptację Wójta Gminy Suchy Las. 

Uzupełniając swoją wypowiedź, stwierdził, że mieszkańcy Zielątkowa wykazali się małą 

aktywnością i złożyli w formie ankiety elektronicznej tylko jedną propozycję wydatkowania 

środków gminnych. Podsumowując, omówił i zaprezentował zebranym projekt podziału 

środków na realizację zadań lokalnych w Sołectwie Zielątkowo. 



2 

 

Z ogólnej kwoty w wysokości 36.912,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań lokalnych w 

Sołectwie Zielątkowo w 2018r. Rada Sołecka i Sołtys zaproponowali poniższy podział 

środków, który jako projekt został przesłany do zaopiniowania Wójtowi Gminy Suchy Las: 

1. Integracja społeczności - przewidywana łączna kwota wydatków to 20.000,00 zł, w tym: 

1.1. Balik dla dzieci w styczniu 2018, 

1.2.  Dzień Kobiet w marcu 2018, 

1.3.  Rocznica powstania Straży Pożarnej w maju 2018, 

1.4.  Dzień Dziecka i Dzień Matki w czerwcu 2018, 

1.5.  Dni Gminy w czerwcu 2018, 

1.6.  Dożynki w sierpniu 2018, 

1.7.  Rajd Rowerowy „PYRA” w październiku 2018, 

1.8.  Wigilia w grudniu 2018. 

2.  Doposażenie świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 5.000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się 

wydatki na: 

2.1. Zakup urządzeń małego AGD oraz urządzeń elektronicznych i artykułów 

poprawiających funkcjonalność świetlicy w Zielątkowie. 

3. Akumulacja środków: 

3.1. Akumulacja środków – łączna kwota 11.912,00 zł. Akumulacja środków lub 

ewentualne partycypowanie w projektach unijnych zgłoszonych przez formalne i 

nieformalne grupy mieszkańców działających w Zielątkowie. 

 

Po tych wyjaśnieniach, przystąpiono do głosowania nad przedstawionym poprawionym 

projektem podziału środków przeznaczonych na realizację zadań lokalnych w Sołectwie 

Zielątkowo w 2018 r. 

Wszyscy zebrani na sali, uprawnieni do głosowania mieszkańcy Zielątkowa, byli „ZA” 

przyjęciem przedstawionego projektu, „0” głosów było przeciw i „0” głosów wstrzymujących 

się. 

Kolejnym punktem zebrania było przegłosowanie wniosków do budżetu Gminy Suchy 

Las na rok 2018. Tą część zebrania prowadził Członek Rady Sołeckiej Tomasz Sztolcman. 

Zapoznał zebranych z wnioskami do budżetu gminy opracowanymi przez Radę Sołecką i 

Sołtysa. W swoim wystąpieniu krytycznie ocenił niską aktywność mieszkańców podczas 

składania wniosków do budżetu gminy. 

Do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 zgłoszono o następujące wnioski: 

1. budowa kanalizacji w całym Zielątkowie, 

2. budowa sieci światłowodowej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej, 

3. remont wysepek (nawierzchni) pod wiatami przystankowymi i wyznaczenie przejść 

dla pieszych łączących przystanki z chodnikiem oraz rewitalizacja wiat 

przystankowych, 

4. wykonanie projektu monitoringu w newralgicznych punktach wsi (na wjazdach do 

wsi, na skrzyżowaniu przy remizie oraz przy boisku i placu zabaw przy ul. 

Sportowej), 

5. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicach: Morwowa, Cyprysowa i 

Wspólna, 

6. wykonanie oświetlenia na ulicy Daglezjowej, Morwowej, Cyprysowej i Wspólnej, 
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7. kontynuacja zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej, 

w tym: kontynuacja zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. 

Sportowej na działce nr 23/56 w Zielątkowie, w tym: 

– opracowanie projektu zagospodarowania terenu, 

– przystąpienie do realizacji projektu, 

– usypanie górki saneczkowej, 

– wyznaczenie i wykonanie ścieżek asfaltowych, 

– wyznaczenie i wykonanie boiska asfaltowego (lodowiska), 

– wykonanie nasadzeń, 

– opracowanie projektu i budowa (wpisanie do WPF) budynku do obsługi terenu 

sportowego, 

8. oczyszczanie i zwalczanie chemiczne i mechaniczne chwastów z chodników 

biegnących wzdłuż ulic Dworcowej, Leśnej i Szkolnej, utrzymanie krzewów 

rosnących w pasie drogowym wzdłuż chodników w pasie drogowym oraz wywóz 

liści spadających z drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych, 

9. wykonywanie, minimum dwa razy w roku, pielęgnacji (nawożenia, przycinania i 

zabiegów ochronnych) w nasadzeniach drzew i krzewów w otoczeniu boiska i placów 

zabaw przy ul. Sportowej i Leśnej. 

Przed przystąpieniem do głosowania nad propozycjami do budżetu gminy, głos zabrał Wójt 

Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, który odniósł się do niektórych zgłoszonych propozycji 

budżetowych. 

Po kolejnym odczytaniu wszystkich wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 

zebrani na sali, uprawnieni do głosowania mieszkańcy Zielątkowa, byli „ZA” przyjęciem 

przedstawionego projektu, „0” głosów było przeciw i „0” głosów wstrzymujących się. 

Po zakończeniu głosowania nad budżetem, w obszernym wystąpieniu Pani Wioletta 

Frankowska z UG Suchy Las, przedstawiła podstawowe informacje dotyczące budowy 

kanalizacji w Zielątkowie. Wystąpienie w tej sprawie uzupełnił Wójt Grzegorz Wojtera. 

Następnie przystąpiono do składania wniosków do Wójta Gminy Suchy Las. W 

dyskusji, kolejno, głos zabrali Członkowie Rady Sołeckiej Zielątkowa Tomasz Sztolcman i 

Robert Korzeniewicz, kierując uwagi do mieszkańców, a następnie do Wójta Gminy Suchy 

Las. W tej części zebrania, Członkowie Rady Sołeckiej zwrócili się także do zebranych o 

wsparcie wniosku do Starosty Powiatu Poznańskiego w sprawie przyśpieszenia budowy drogi 

Zielątkowo – Żydowo.  

Treść wniosków i uwag zgłoszonych do Wójta z sali przedstawiono poniżej: 

– zaangażowanie Gminy w przyspieszenie budowy drogi Zielątkowo – Żydowo 

(przygotowano wniosek do Starostwa Powiatowego), 

– zwrócenie uwagi pracownikom Urzędu na konieczności poważnego traktowania 

wniosków napływających od Zebrania Wiejskiego, 

– informowanie Sołtysa o planowanych terminach realizacji prac pielęgnacyjnych na 

terenie wsi, 

– piesze patrole straży gminnej, 

– rozpoczęcie prac nad zmianami w Statucie Wsi zmierzającymi do zwiększenia liczby 

członków Rady Sołeckiej z 5 do 7 osób, 

– oczyszczenie koryta Samicy Kierskiej, 
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– transport dzieci z Zielątkowa do szkoły i z powrotem dodatkowym autobusem z 

Golęczewa do Chludowa, 

– przycięcie drzew na ulicy Szkolnej. 

Na zakończenie, głos zabrała Sołtys Zielątkowa Regina Roszczyk, która przypomniała 

zebranym o terminie zapłaty raty podatku od nieruchomości oraz zaprosiła mieszkańców 

Zielątkowa i obecnych na sali gości na Rajd Rowerowy Pyra 2017 i Wigilię. 

Na tym Sołtys Zielątkowa zakończyła zebranie. 

Załączniki: 

Załącznik 1: Lista obecności Zebrania Wiejskiego w Zielątkowie w dniu 12.09.2017 r. 

Załącznik 2: Projekt podziału środków przeznaczonych na realizację zadań lokalnych w 

Sołectwie Zielątkowo w 2018 r. przegłosowany przez mieszkańców Zielątkowa podczas 

Zebrania Wiejskiego w dniu 12.09.2017r. 

Załącznik 3: Wnioski do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018, przegłosowane przez 

mieszkańców Zielątkowa podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 12.09.2017 r. 

Załącznik 4: Wnioski i uwagi do Wójta Gminy Suchy Las zgłoszone przez mieszkańców 

Zielątkowa podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 12.09.2017 r. 
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Załącznik 2 

Szanowny Pan 

Grzegorz Wojtera 

Wójt Gminy Suchy Las 

ul. Szkolna 13 

62-002 Suchy Las 
 

Projekt podziału środków przeznaczonych na realizację zadań lokalnych w Sołectwie 

Zielątkowo w 2018 r., przegłosowany przez mieszkańców Zielątkowa podczas Zebrania 

Wiejskiego w dniu 12.09.2017 r.  

Z ogólnej kwoty w wysokości 36.912,00 zł na realizację zadań lokalnych, Zebranie Wiejskie 

wydzieliło następujące kwoty: 

1. Integracja społeczności - przewidywana łączna kwota wydatków to 20.000,00 zł, w tym: 

1.1. Balik dla dzieci w styczniu 2018, 

1.2.  Dzień Kobiet w marcu 2018, 

1.3.  Rocznica powstania Straży Pożarnej w maju 2018, 

1.4.  Dzień Dziecka i Dzień Matki w czerwcu 2018, 

1.5.  Dni Gminy w czerwcu 2018, 

1.6.  Dożynki w sierpniu 2018, 

1.7.  Rajd Rowerowy „PYRA” w październiku 2018, 

1.8.  Wigilia w grudniu 2018. 

2.  Doposażenie świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 5.000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się 

wydatki na: 

2.1. Zakup urządzeń małego AGD oraz urządzeń elektronicznych i artykułów 

poprawiających funkcjonalność świetlicy w Zielątkowie. 

3. Akumulacja środków: 

3.1. Akumulacja środków – łączna kwota 11.912,00 zł. Akumulacja środków lub 

ewentualne partycypowanie w projektach unijnych zgłoszonych przez formalne i 

nieformalne grupy mieszkańców działających w Zielątkowie. 



6 

 

Załącznik 3 

Szanowny Pan 

Grzegorz Wojtera 

Wójt Gminy Suchy Las 

ul. Szkolna 13 

62-002 Suchy Las 
 

Wnioski do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 przegłosowane podczas Zebrania 

Wiejskiego w dniu 12.09.2017 r. 

1. budowa kanalizacji w całym Zielątkowie, 

2. budowa sieci światłowodowej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej, 

3. remont wysepek (nawierzchni) pod wiatami przystankowymi i wyznaczenie przejść 

dla pieszych łączących przystanki z chodnikiem oraz rewitalizacja wiat 

przystankowych, 

4. wykonanie projektu monitoringu w newralgicznych punktach wsi (na wjazdach do 

wsi, na skrzyżowaniu przy remizie oraz przy boisku i placu zabaw przy ul. 

Sportowej), 

5. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicach: Morwowa, Cyprysowa i 

Wspólna, 

6. wykonanie oświetlenia na ulicy Daglezjowej, Morwowej, Cyprysowej i Wspólnej, 

7. kontynuacja zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Sportowej, 

w tym: kontynuacja zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. 

Sportowej na działce nr 23/56 w Zielątkowie, w tym: 

– opracowanie projektu zagospodarowania terenu, 

– przystąpienie do realizacji projektu, 

– usypanie górki saneczkowej, 

– wyznaczenie i wykonanie ścieżek asfaltowych, 

– wyznaczenie i wykonanie boiska asfaltowego (lodowiska), 

– wykonanie nasadzeń, 

– opracowanie projektu i budowa (wpisanie do WPF) budynku do obsługi terenu 

sportowego, 

8. oczyszczanie i zwalczanie chemiczne i mechaniczne chwastów z chodników 

biegnących wzdłuż ulic Dworcowej, Leśnej i Szkolnej, utrzymanie krzewów 

rosnących w pasie drogowym wzdłuż chodników w pasie drogowym oraz wywóz 

liści spadających z drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych, 

9. wykonywanie, minimum dwa razy w roku, pielęgnacji (nawożenia, przycinania i 

pielęgnacji sanitarnej) w nasadzeniach drzew i krzewów w otoczeniu boiska i placów 

zabaw przy ul. Sportowej i Leśnej. 
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Załącznik 4 

Szanowny Pan 

Grzegorz Wojtera 

Wójt Gminy Suchy Las 

ul. Szkolna 13 

62-002 Suchy Las 
 

Wnioski i uwagi do Wójta Gminy Suchy Las zgłoszone przez mieszkańców Zielątkowa 

podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 12.09.2017 r. 

– zaangażowanie Gminy w przyspieszenie budowy drogi Zielątkowo – Żydowo 

(przygotowano wniosek do Starostwa Powiatowego), 

– zwrócenie uwagi pracownikom Urzędu na konieczności poważnego traktowania 

wniosków napływających od Zebrania Wiejskiego, 

– informowanie Sołtysa o planowanych terminach realizacji prac pielęgnacyjnych na 

terenie wsi, 

– piesze patrole straży gminnej, 

– rozpoczęcie prac nad zmianami w Statucie Wsi zmierzającymi do zwiększenia liczby 

członków Rady Sołeckiej z 5 do 7 osób, 

– oczyszczenie koryta Samicy Kierskiej, 

– transport dzieci z Zielątkowa do szkoły i z powrotem dodatkowym autobusem z 

Golęczewa do Chludowa, 

– przycięcie drzew na ulicy Szkolnej. 

 


