
Zielątkowo, 02.09.ż019

PRoToKÓŁ Z ZEBRANlA WlEJsKlEGo

Pani Sołtys przywitała zebranych mieszkańców i gości, Pani Sołtys na podstawie listy

obecności (obecnych na zebraniu wg listy obecności:50 osób) stwierdziła, że osiągnięto
kworum. Lista obecności stanowi załącznik nr ]- do niniejszego protokołu.

Pani

Pan

Sołtys wskazała p. Bartka Janiszewskiego jako osobę prowa

Ba rtek Ja n iszewski odczytał proponowa ny porząd ek zeb ra n ia :

P)RZĄDEK ZE BRAN l A Wl EJ sKl EG o

1. Przywitanie zebranych mieszkańców i gości.

2. Stwierdzenie prawomocności (obrad) zebrania,
3. lnformocje Wojta na temqt kontynuacji i zokończenia prac zwiqzanych z budowq sieci

kanalizacji sanitornej i deszczowej oraz budowq i odtworzeniem dróg gminnych,

b u d owy si eci świ atłow od owej.
4. Pytania mieszkańców dotyczqce bieżqcego stanu prac budowlanych,
5" lnformacje sołtysa

o. O wysokości o aktualnych kwotach w dyspozycji sołectwa

Środki z lot poprzednich 52436,60
Środki 2020 37896,a0
suMA 90332,60

b. O propozycji /projekcie/ podziału środkow z funduszu lokalnego na rok 2020

lntegracja 23000,00
Moskitiery OSP 500,00
Zdroj uliczny - boisko 15000,00
Ławki OSP 1400,00
Drożka osfaltowa - boisko/gorka 45000,00
Tablice oqłoszeniowe 4500,00
sUMA 89400,00
Rezerwa 932,60
ToTAL 90332,60

c. O opinii Wójta w sprawie propozycji zadań lokalnych na rok 2020
6. Wnioski do budżetu gminnego Suchy Las przedstawi radny p. Tomasz Sztolcman.
7. Powołqnie STOWARZYSZEN\A NA RZECZ ROZWOJU WSl ,,RAZEM DLA ZIELĄTK)WA'

Wolne głosy iwnioski

Zebranie Wiejskie w głosowaniu jednomyś!nie przyjęło porządek zebrania.
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Pan Bartek Janiszewski poprosił panią Aurielię Szczęsną aby przedstawiła informację Wójta
w sprawie inwestycji w Zielątkowie.

Pani Aurelia Szczęsna (AS), kierownik Referatu Budowlano lnwestycyjnego Gminy Suchy Las

omówiła zaawansowanie prac:
- we wrześniu planowane jest przekazanie przez wykonawcę dokumentacji w zakresie

kanalizacji sanitarnej dla inwestycji w Dworcowej, ul. Szkolnej i ul, Leśnej i części dróg
gminnych.
- w listopadzie br, gmina spodziewa się otrzymać dokumentację ostatnich etapów
inwestycji planowanych na bieżący rok.

- obecnie trwają prace drogowe w ul. Kasztanowej, Zakończenie wszystkich prac

drogowych planowane jest do końca listopada br.

- w październiku/listopadzie powinno rozpocząć się podtączanie instalacji

mieszkańców budowanej przez gminę instalacji kanalizacyjnej.
PYTANlE Z SALI: Czy zakończenie prac drogowych w ulicy Dworcowej również planowane jest

na koniec listopada br.

A5: Z ulicą Dworcową związane są równiez inne inwestycje, np.: ścieżki rowerowe, przystanki

itp. dlatego nawierzchnia nie zostanie wybudowana w 2019 roku.

PYTANlE Z SALI: Prośba o przekazanie informacji czy planowane są odbiory częściowe czy
tylko końcowy odbiór.

AS: Planowany jest odbiór końcowy.

PYTANlE Z SAL|: Prośba o podanie dat odbiorów końcowych dla poszczególnych odcinków
(dróg), celem wniesienia uwag (mieszkaniec poinformował, że jest drogowcem),

AS: Jeżeli mieszkańcy mają jakiekolwiek uwagi to należy je zgłaszac do referatu budowlano-
inwestycyjnego gminy. Terminy odbiorów zostaną podane przez gminę za pośrednictwem

Pani Sołtys.

AS: lNEA prowadzi prace przy budowie magistraliświatłowodowej iwewrześni rozpocznie
prace w drogach gminnych.

PYTANlE Z SAL|: Kiedy będzie możliwość podłączania mieszkańców do sieci światłowodowej ?

AS: Spodziewamy, że jeżeli 2019 roku zostanie wybudowany szkielet sieci to podłączanie
mieszkańców nastąpiw roku 2020.

PYTANlE Z SAL|: Mieszkaniec przekazał, ze pojawiła się informacja z działu inwestycji lNEA, że

t0-15% mieszkańców Zielątkowa jest przewidzianych do podłączenia do sieci lNEA.

AS: Gmina wystąpi do lNEl z pytaniem dotyczącym podłączenia mieszkańców gdyż wielu
mieszkańców jest zainteresowanych podłączeniem do sieci światłowodowej, Wśród
obecnych na spotkaniu powstała lista osób zgłaszających chęć podłączenia do sieci
światłowodowej,
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PYTANlE Z SAL|: Sprawa zbyt małego przepustu pod ulicą Leśną z rowu melioracyjnego w

ulicy Wierzbowej na drugą stronę ul. Leśnej. Mieszkańcy przekazali informację o możliwości
przelewania się wody górąprzez ulicę Leśną.

AS: Gmina bada czy przepustowość jest wystarczająca i podejmie stosowne działania.

PYTANlE Z SAL|: Dlaczego nawierzchnia ul. Dworcowej nie może być zakończona w 2019

roku.

AS: W ulicy Dworcowej realizowane są również inne inwestycje, np, odwodnienie, ale
równiez drogi rowerowe (inwestycja kolejowa).

PYTANlE Z SALI: Mówicie Państwo o odwodnieniu a wpustów odwodnienia brak.

AS: Wpusty odwodnieniowe zostaną wybudowane.

Radny Tomasz Sztolcman zabra| głos prosząc o stonowanie dyskusji i ustystematyzował: w
ul. Dworcowej są różne inwestycje różnych podmiotów (gmina, kolej): odwodnienie, wiaty
przystankowe, drogi rowerowe i dlatego nie będzie wykonywana nawierzchnia ul.

Dworcowej do czasu ich zakończenia.

AS: Gmina prosi o przekazywanie uwag, które mają mieszkańcy w związku z prowadzonymi
w Zielątkowie inwestycjami,

PYTANlE Z SAL|: Czy przy drogach rowerowych będą barierki, tak jak w Wargowie ?

AS: Nie będzie barierek.

PYTANlE Z SAL|: Czy chodniki będą naprawiane.

AS: Chodniki będą odtwarzane w miejscach uszkodzenia. Uwagi o uszkodzeniach należy
przesyłać do Gminy: na ogólny adres email gminy lub poszczególnych pracowników referatu

b udowla no-inwestycyj nego,

PYTANlE Z SAL|: Jaka będzie nawierzchnia na drogach rowerowych.

AS: Będzie kostka brukowa bezfazowa.

PYTANlE Z SAL|: Czy inwestycja lNEljest zależna od innych inwestycji, czy może być

realizowana niezależnie od nich.

AS: lNEA buduje sieć światłowodową niezależnie od innych inwestycji. Jest to inwestycja
firmy prywatnej.

Pani Aurelia Szczęsna zobowiązała się do wystąpienia w imieniu gminy do lNEl o zakres
i nwestycj i od nośn ie podłączen ia m ieszka ńców.

PYTANlE Z SALI: Jakimi kryteriami kierowała się gmina, ze nie wykonała dotąd nawierzchni ul

Świerkowej ?

AS: Przeszkodą był brak zgody właściciela jednej z działek na przeprowadzenie drogi.
Ostatecznie Gmina zaprojektowała drogę korzystając ze specustawy drogowej. Do końca
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roku spodziewane jest uzyskanie decyzji administracyjnej (z wywłaszczeniem) co umożliwi
wykonanie tej drogi w roku żO2Oz całością nawierzchni.

PYTANlE Z SAL|: Występuje problem z dojazdem do ul. Świerkowej od ul. Leśnej

AS: W ramach inwestycji (jeszcze prze zimą) podjazd zostanie poprawiony.

PYTANlE Z SAL|: Dlaczego fragment ulicy Wyrzykowskiej nie ma kanalizacji sanitarnej ?

AS: Nie wykonano tego fragmentu kanalizacji w tej ulicy, który wymaga budowy
przepompowni (lokalny punkt podniesienia). Gmina nie planuje wybudowania
przepompowni dla jednej działki. Musi się pojawić więcej inwestycji ponieważ
przepompownia ma określone minimalne wydajności ścieków, przy których prawidłowo

działa. Ścieki z jednej działki to za mało dla poprawnej pracy przepompowni.

PYTANlE Z SAL|: Czy gestorzy sieci będą w dowolnym czasie dokonywali rozkopywania dróg
( posz u kiwa n ie i nsta lacj i gazowej zakonczyło się rozkopa n iem d rogi ),

AS: Gestorzy sieci prowadzą prace na wnioski mieszkańców o przyłączenie i mają obowiązek
naprawy nawierzchni na własny koszt.

PYTANlE Z SAL|: Czy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc gminy przy naprawie kostki brukowej
po pracach gestorów ?

AS: Tak, proszę zgłaszac uwagi do gminy (referat Bl)

PYTANlE Z SAL|: Pani Monika Więcek zwróciła uwagę, że w drodze przy ul. Leśnej są
zagłębienia. Taka sytuacja ma miejsce równiez przy jej posesji (Leśna 18), Gdy się zbiera
woda to przejeżdżające pojazdy chlapią na płot, który przez to ulega zabrudzeniu, zamaka

i niszczeje.

AS: Referat Bl sprawdzijakość drogi w tych miejscach, możliwość naprawy zagłębienia
i znajdzie sposób rozwiązania problemu.

PYTANlE Z SAL|: Kiedy będą decyzje w sprawie opłat adiacenckich ?

A5: Do 3 lat po zakończeniu inwestycji gmina prześle decyzje mieszkańcom,

RadnyTomasz Sztolcman przekazał, że opłatyte będzie mozna rozłożyć na dogodne
(ustalane indywidualnie z gminą) raty. Pani Aurelia Szczęsna to potwierdziła.

Pan Bartek Janiszewski poprosił panią Sołtys o przedstawienie informacji o środkach
będących w dyspozycji sołectwa Zielątkowo oraz planie podziału środków z funduszu
lokalnego na rok 2O2O.

Przedstawiona została informacja Sołtysa, o aktualnych kwotach będących w dyspozycji
sołectwa (wg danych otrzymanych od skarbnika Gminy):

środki z lat poprzednich 5ż436,60
Środki 2020 37896,0o
sUMA 90332,60
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Pani Sołtys przekazała, że Zielątkowo liczy 579 zameldowanych mieszkańców. Z tą liczbą

mieszkańców wiąże się kwota 37.896,00 złotych do dyspozycji Sołectwa Zielątkowo na

działania z funduszu lokalnego na rok żOż0.

Przedstawiona została informacja Sołtysa o propozycji /projekcie / podziału środków z
funduszu lokalnego na rok 2Oż0.

Omówione zostały poszczególne działania integracji społeczności (Balik dla dzieci, Dzień

Kobiet, Dzień Ziemi, Majówka u strażaków,Dzien Dziecka iDzień Matki, Dni Gminy, Dożynki,

Rajd Rowerowy,,Pyra", Wigilia).

Omówione zostały zagadnienia moskitier (na 3 okna i drzwi tarasowe), zdroju ulicznego (z

wodą pitną przy placu zabaw na ul. Sportowej), ławek (2 szt,) przy świetlicy OSP w

Zielątkowie"

Kwestia ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej. Ksztatt górki saneczkowej zostanie
uformowany zgodnie z koncepcją opracowaną na zlecenie gminy w ubiegłym roku.

W następnym roku zostaną wykonane ścieżki asfaltowe wokół niej.

Kwestia tablic ogłoszeniowych na indywidualne ogłoszenia mieszkańców. Sołectwo
dysponuje zamykanymitablicami ogłoszeniowymi na potrzeby przekazywanie informacji
mieszkańcom. Jednak zdarza się, że mieszkańcy naklejają indywidulane ogłoszenia na drzwi

tablic ogłoszeniowych. Sołtys wrazz Radą Sołecką zdecydowali o przeznaczeniu z funduszu
lokalnego na rok 2020 kwoty 4500 pln na trzy otwarte tablice ogłoszeniowe (2 sztuki przy

ulicy Dworcowej i 1- sztukę przy ulicy Leśnej).

Mieszkańcom przedstawiono kwoty związane z propozycją podziału środków z funduszu

lokalnego na rok 2O2a Qaopiniowane pozytywnie przez p, Wójta):

Zadanie Kwota(pln)
lntegracja społeczności (Balik dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi,
Majówka u strażaków, Dzień Dziecka i Dzień Matki, Dni Gminy,
Dożynki, Rajd Rowerowy,,Pyra", Wigilia) 23000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej: moskitiery (na 3 okna i drzwi
tarasowe) 500,00
ldroj uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej 15000,00
Ławki przy świetlicy (2 szt.) 1400,00
Wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej według
koncepcji (akumulacja środków) 45000,00
Trzy otwarte tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców (przy gablotach
sołectwa- 2 sztuki przy ul, Dworcowej i 1 szt przy ul. Leśnej). 4500,00
sUMA 89400,00
Akumulacja środków 932,60
PODSUMOWAN l E wraz z akumulacją środków 90332,60
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Prowadzący p. Bartek Janiszewski zapytał czy są uwagi lub propozycje w odniesieniu do
przedstawionych informacji.

Pan Robert Korzeniewicz omówił sprawę nasadzeń drzew wokół boiska przy ulicy Sportowej
oraz wysiłku jaki jest wkładany w ich podlewanie. Przy okazji złożył podziękowanie p.

Romanowi Tecławowi w za zaan1ażowanie w podlewanie drzew. Zaproponował aby
uzupełnić budżet o zakup węży do nawadniania drzew.
Ponieważ zadanie to nie zostało wcześniej zgłoszone do akceptacji przez p.Wójta to jego
przyjęcie na do działań zfunduszu lokalnego na rok 2020 nie jest możliwe.

Pojawiło się pytanie z sali o inwestycję na ul. Szkolnej w miejscu dawnego sklepu.
Odpowiedzi udzielił właściciel nieruchomości. Planowane jest zakończenie do końca 2019
roku. Nie jest znana data zaoferowania lokalu do wynajmu ponieważ nie wiadomo, kiedy
zostanie doprowadzony gaz do lokalu. Mozliwości użytkowania tego lokalu są różne: może to
być jeden lokal w całości albo budynek może mieć trzy mniejsze lokale, Mogą być rożne
usługi. Do czasu ostatecznego zakończenia prac nie jest planowane podawanie ceny
wynajmu. Gdy znana będzie data możliwości uzytkowania, wówczas pojawią się ogłoszenia z
propozycjami cenowym i.

Poddano pod głosowanie przyjęcie przez Zebranie Wiejskie lnformacji Sołtysa o aktualnych
kwotach będących w dyspozycji Sołectwa Zielątkowo oraz o propozycji/projekcie/
podziału Środków z funduszu lokalnego na rok 2O2O. Zabranie Wiejskie jednogłośnie
przyjęło informacje o aktua!nych kwotach będących w dyspozycji sołectwa oraz propozycję
podziału Środków z funduszu lokalnego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 2

Nastąpiło pożegnanie pani Aurelii Szczęsnej (AS), która ponownie zwróciła się do
mieszkańców z prośbą, aby swoje uwagi i wnioski w sprawach omawianych przesyłali na

adres ogólny gminy lub indywidualne adresy mailowe poszczególnych pracowników referatu
Budowlano lnwestycyjnego (Bl ).

Prowadzący p.Bartek Janiszewski zapytał poprosił radnego Tomasza Sztolcmana o
przedstawienie propozycji wniosków do budżetu gminy na ro żOżO.

Radny p. Tomasz Sztolcman przedstawił wnioski do budżetu gminy, uzgodnione z Radą
Sołecką zaznaczając, że kieruje się zasadą aby w pierwszej kolejności doprowadzić do
zakończenia dużych zadan takich jak kanalizacja. W dalszej kolejności p. radny omówił
wnioski do budzetu gminy:

1. Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zielątkowie (ul.

Wspólna, ul. Słoneczna, ul. Morwowa, ul Wyrzykowskiej),
2, Budowa ulicy Świerkowej od ul. Leśnej do ul. Wierzbowej i dokończenie budowy

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i nawierzch ni),

3, Wykonanie oŚwietlenia na ul. Morwowej (jest wpisane do przetargu z datą otwarcia
ofert na 11,09.2019 i planowanym terminem realizacji do końca 2019 roku)

4. Remont nawierzchni wysepek 2 przystanków przystankowej przy Leśnejw kierunku
Poznania.
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Prowadzący p. Bartek Janiszewski zapytał czy są uwagi lub propozycje w odniesieniu do
przedstawionych informacji.

Padło pytanie z Sali, mieszkaniec zapytał o spowalniacze ruchu.
Radny Tomasz Sztolcman przekazał, że planowane są 3 spowalniacze, w postaci sygnalizacji

świetlnej. Koszt jednego spowalniacza to 70 tyś złotych. Sprawę prowadzi p. .Klimczewski
z gminy. lnstalacja spowalniaczy planowana jest w ponizszych lokalizacjach:

L Ul Leśna na wysokości ul Lipowej
2. Ul Dworcowa na wysokości numeru 36

3. Ul Szkolna na wysokości ulicy Sportowej

Realizacja na planowana jest na rok 20żt.

Pojawiły się wnioski aby sprawę spowolnienia ruch przyspieszyć gdyż aktualna sytuacja

stanowi zagrozenie dla zycia mieszkańców. Pojawiła się informacja, że mieszkańcy nie chcą

czekać na tragedię, która musiałaby przyspieszyć sprawę spowolnienia ruchu.

Mieszkańcy w swoich wypowiedziach przekazali,iż było zgłaszane przekroczenie prędkości

przez kierowców autobusów ZKP.

Mieszkanka z ulicy Moraczewskich przekazała informację o zbyt szybkiejjeździe Quadów
na jej ulicy. Opisała kilka niebezpiecznych sytuacji z udziałem Quadów i poprosiła o pomoc

w rozwiązaniu problemu.

Pojawiła się propozycja aby spowalniacz ruchu w postaci sygnalizacji świetlnej z ulicy

Szkolnej przestawić na ulicę Sportową.

Pan Przemysław Wawrzyniak zaapelował aby samemu dbać, aby nie przekraczac
dozwolonej prędkości, omówił propozycje spowalniaczy stosowanych w innych

europejskich krajach, które nie kosztują po 70 tyś /sztukę, Zaproponował aby te pieniądze,

które są przeznaczone na spowalniacze, przeznaczyć na Kulturę,

Pojawiła się propozycja dla wszystkich, aby gdy szybko jeździmy drogami szybkiego ruchu,

to gdy wjeżdzamy do miejsca, w którym mieszkamy, jechać wolno.

Pojawiła się uwaga z sali, że nie tylko mieszkańcy Zielątkowa jeżdżą szybko. Dla niektórych
Zielątkowo jest miejscowością przelotową i to oni również jeżdżą szybko.

Pojawił się głos z sali, że problem nadmiernej prędkości był wielokrotnie zgłaszany Policji
i dotąd nie zostat rozwiązany

Pojawiła się propozycja z sali, że skoro Policja nie rozwiązata problemu to warto wystąpić
do uczelni, do Uniwersytetu, aby uczelnia zrobiła badanie ruchu. Poźniej działać dalej.

Pojawiło się pytanie: Dlaczego jest ograniczenie do 40 km/h ? Gdy jadę 40 km/h to
wszyscy mnie wyprzedzają. Czy nie wystarczy ograniczenie 50 km/h ?

Odpowiedź: Jeżeli ograniczenie jest a0 km/h a nie 50km/h to wynikowa prędkość pojazdu,

nawet tych, które przekraczają dozwoloną prędkość jest o 10km/h nizsza (np. 70 km/h
zamiast 80km/h).
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Poddano pod głosowanie przyjęcie przez Zebranie Wiejskie wnioski do budżetu gminy na

rok 2020 (uzgodnione z Radą Sołecką), które przedstawił radny pan Tomasz Sztolcman.
Zabranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło w/w wnioski. Uchwała stanowi załącznik nr 3

Prowadzący p. Bartek Janiszewski poprosił panią Ewę Sochę o przedstawienie informacji w
sprawie powołania stowarzyszenia na rzeczrozwoju wsi Zielątkowo.
Pani Ewa Socha (ES)omówiła zagadnienie powołania STOWARZYSZENlA NA RZECZ

RoZWoJU WSl ,,RAZEM DLA ZlELĄTKOWA"

PYTANlE Z SALI: Jak wygląda kwestia praw autorskich do nazwy,,Razem dla Zielątkowa"?
Odpowiedź ES: jest to projekt nazwy. Ostateczna nazwa zostanie dopiero ustalona.

W gIosowaniu, Spotkanie Wiejskie przyjęło jednogłośnie inicjatywę powołania

stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Zielątkowo.

Prowadzący p. Bartek Janiszewski poprosił mieszkańców o wolne gtosy i wnioski.

Pan Marcin Kozłowski wystąpił z pytaniem czy frez z nawierzchni może być wykorzystany
na naprawę innej drogi gminnej, Odpowiedź radnego: nalezy zgłosić sprawę do referatu
b udowla no-i nwestycyj n ego.

Pan Marcin Kozłowski zgłosił wniosek aby droga gminna, boczna od ul Dworcowej na

wysokości ul Dworcowej 36 (działka 428) przyjęła nazwę: ulica Kozia. Wniosek został
poddany pod głosowanie. W głosowaniu wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pani Sołtys przypomniała informację aby mieszkańcy występowali z wnioskami
o przyłączenie do kanalizacji. Przekazała wzory wniosków o przyłączenie do kanalizacji.

Powrócił temat stowarzyszenia na rzecz rozwaju wsi Zielątkowo: Pierwotnie była

propozycja trzech członków stowarzyszenia wybranych przez Radę Sołecką (Ewa Socha,
Marta Pasińska , Bartek Janiszewski). Zgłosiły się z sali następujące osoby: jolanta

Radomska, Astrida Cicha, Stella Tecław. Dodatkowo pani Sołtys zaproponowała p. Henryka

Górkę (na co wyraził zgodę). Z Sali zaproponowano również nazwę stowarzyszenia
w brzmieniu :,,Towarzystwo Przyjaciół kowa".

Protokół sporządził Henryk Górka.
WSlzl

Załączniki:
Załącznik nr 1,:

Zalącznik nr 2:

Załącznik nr 3:

Załącznik nr 4:

Załącznik nr 5:

Załącznik nr 6:

Lista obecności
Wiesława

Uchwała Zebrania Wiejskiego iZielątkowo w sprawie podziału środków
przeznaczonych na realizacj zadań lokalnych w Sołectwie Zielątkowo w 2020 r
z dnia 2 września 2O19r i

Uchwała Zebrania Wiejskiego wsiZielątkowo w sprawie wniosków do budżetu
Gminy Suchy Las na rokż02O z dnia 2 września 2019

lnicjatywa powołania stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Zielątkowo, przegłosowana
przez mieszkańców Zielątkowa podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 02.09.2OI9r.

Uchwała Zebrania Wiejskiego wsiZielątkowo w sprawie
nadania nazwy ulicy z dnia 2 września 2019

Wnioski i pytania do Wójta Gminy Suchy Las zgłoszone przez mieszkańców
Zielątkowa podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 02.09.2Ot9r

V
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Załącznik2

Szanowny Pan

Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

ul. Szkolna ].3

6ż-002 Suchy Las

Uchwała Zebrania Wiejskiego wsi Zielątkowo w sprawie podziału środków
przeznaczonych na realizację zadań lokalnych w Sołectwie Zlelątkowo w żO2O r

z dnia 2 września 2019

1. Zgodnie z informacją otrzymaną od Skarbnika Gminy Suchy Las w dyspozycji Sołectwa
Zielątkowo pozostają środki w wysokości 90332,60 zł, na realizację zadan lokalnych
(środki na rok 2020:37896,00pln oraz środki z lat poprzednich 52436,60pln)

Zebranie Wiejskie wsi Zielątkowo uchwala następujący podział środków:

Zadanie Kwota(pln)
lntegracja społeczności (Balik dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi,
Majówka u strażaków, Dzień Dziecka i Dzień Matki, Dni Gminy,
Dożynki, Rajd Rowerowy,,Pyra", Wigilia) 23000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej: moskitiery (na 3 okna i drzwi
tarasowe) 500,00
Zdrój uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej 15000,00
Ławki przy świetlicy (2 szt.) 1400,00
Wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej według
koncepcji (akumulacja środków) 45000,00
Trzy otwarte tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców (przy gablotach
sołectwa- 2 sztuki przy ul. Dworcowej i 1 szt przy ul. Leśnej). 4500,00
sUMA 89400,00
Akumulacja środków 932,60
PODSU MOWAN ! E wraz z akumulacją środków 90332,60
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Załącznik3

Szanowny Pan
Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Uchwala Zebrania Wiejskiego wsiZielątkowo w sprawie
wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na rok2O2O z dnia 2 września 2019

Zebranie Wiejskie wsi Zielątkowo uchwala następujące wnioski do budzetu Gminy Suchy Las

na rok żOż0.

1. Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zielątkowie (ul. Wspólna,
ul. Słoneczna, ul. Morwowa, ul. Wyrzykowskiej),

2. Budowa ulicy Świerkowej od ul. Leśnej do ul. Wierzbowej i dokończenie budowy
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i nawierzch ni),

3, Wykonanie oświetlenia na ul. Morwowej
4. Remont nawierzchni wysepek 2 przystanków przystankowej przy Leśnejw kierunku

Poznania.
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Zalącznik 4

Szanowny Pan

Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

lnicjatywa powołania stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Zielątkowo, przegłosowana

przez m!eszkańców Zielątkowa podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 02.09.2019r.

Spotkanie Wiejskie mieszkańców wsi Zielątkowo przyjęło jednogłośnie inicjatywę powołania

stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Zielątkowo. Działania związane z rejestracją

stowarzyszenia oraz pozyskiwaniem środków na cele statutowe w początkowym okresie

prowadzone będą w pierwszej kolejności we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa

Działania Kraina Trzech Rzek, ul. M.J,Pitsudskiego 76, 64-600 Oborniki.
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Załącznik 5

Szanowny Pan

Grzegorz Wojtera
Wójt Gminy Suchy Las

ul, Szkolna 13

6ż-OQż Suchy Las

Uchwała Zebrania Wiejskiego wsi Zielątkowo w sprawie
nadania nazwy uticy z dnia 2 września 2019

Wobec wniosku Rady Sołeckiej i mieszkańca Zielątkowa, pana Marcina Kozłowskiego,

Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Zielątkowo jednogłośnie podjęło uchwałę aby droga

gminna, boczna od ul. Dworcowej, na wysokości ul Dworcowej 36 (działka 42B) przyjęła

nazwę: u|ica Kozia.

SCl
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Załącznik 6

Szanowny Pan
Grzegorz Woitera
Wójt Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

6ż-00ż Suchy Las

Wnioski i pytania do Wójta Gminy Suchy Las zgłoszone przez mieszkańców Zielątkowa podczas

Zebrania Wiejskiego w dniu 02.09.2019 r.

spowolnienie ruchu w Zielątkowie na ulicach Dworcowej, Leśnej i Szkolnej,

zwrócenie uwagi kierowcom ZKP na konieczność przestrzegania ograniczeń prędkości,

wystąpienie do uczelni wyższej z prośbą o przeprowadzenie badania ruchu w Zielątkowie pod

kątem rozwiązania problemu nadmiernej prędkości,

częstsze kontrole prędkości w Zielątkowie,

rozwiązanie nadmiernej prędkości ruchu Quadów na terenie wsi (w szczególności ul.

Moraczewskich),

wystąpienie do firmy lNEA z pytaniem dotyczącym podłączenia mieszkańców do sieci

światłowodowej w uwzględnieniem mieszkańców poszczególnych ulic.

przekazywanie mieszkańcom informacji o terminach odbiorów prac inwestycyjnych na terenie

Sołectwa Zielątkowo, celem możliwości wniesienia uwag.

weryfikacja/przebudowa zbyt małego przepustu pod ulicą Leśną z rowu melioracyjnego

w ulicy Wierzbowej na drugą stronę ul. Leśnej. Mieszkańcy przekazali informację o

możliwości przelewania się wody górąprzez ulicę Leśną,
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