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Zielątkowo, 14.09.2021 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

Pani Sołtys przywitała zebranych Mieszkańców, pana Wójta, pana Radnego Tomasza 
Sztolcmana oraz gości. Pani Sołtys na podstawie listy obecności (obecnych na zebraniu wg 
listy obecności:21 osób) stwierdziła, że osiągnięto kworum zebrania. Lista obecności (wraz z 
podpisami osób) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Pani Sołtys wskazała p. Bartłomieja Janiszewskiego jako osobę prowadzącą Zebranie 
Wiejskie. Pan Bartłomiej Janiszewski odczytał proponowany porządek zebrania: 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego. Przywitanie mieszkańców i przybyłych gości. 
2. Stwierdzenie prawomocności (obrad) zebrania. 
3. Wybór prowadzącego zebranie. 
4. Ustalenie porządku zebrania. 
5. Przekazanie informacji Wójta na temat prac prowadzonych i planowanych na terenie 

wsi Zielątkowo. 
6. Przekazanie informacji Sołtysa o zrealizowanych i niezrealizowanych zadaniach 

lokalnych w roku bieżącym. 
7. Przekazanie informacji Sołtysa o wysokości kwoty  przeznaczonej na realizację zadań 

lokalnych w roku 2022 oraz środkach pozostałych z roku 2020. 
8. Przyjęcie propozycji działań w ramach zadań lokalnych dla wsi Zielątkowo w 2022r.  
9. Omówienie i uchwalenie wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2022r. 
10. Wolne głosy i wnioski.    

 

Zebranie Wiejskie w  głosowaniu jednomyślnie przyjęło porządek zebrania. 

Prowadzący poprosił pana Wójta o przekazanie informacji na temat prac prowadzonych 
i planowanych na terenie wsi Zielątkowo. 

Prowadzący przekazał informację o obecności rachmistrza spisowego przekazując, że 
to możliwość skorzystania z jego obecności.  

Pan Wójt zreferował w kolejności: 

- sprawa budowy kanalizacji oraz dróg, ulice: Morwowa, Słoneczna, Wspólna, 
Wyrzykowskiej. Aktualnie trwają prace w ulicy Morwowej, następnie realizowane będą 
kolejne ulice. Powyższy zakres jest zakontraktowany do wykonania do maja 2022.  

- sprawa budowy węzłów przesiadkowych w związanych z tym dróg rowerowych. Trwają 
prace odbiorowe oraz usuwanie usterek.  

- sprawa budowy ul. Świerkowej. Został złożony wniosek (01.09.2021) do Starostwa (ZRID), 
decyzja spodziewana jest w październiku 2021. 

-sprawa wodociągu w ul. Świerkowej. Gmina przekazała do Aquanetu materiały do 
projektowania. Aquanet zorganizował proces projektowania, który jest przewidziany na 22 
miesiące. Gmina próbowała to przyspieszyć ale bez skutku. 
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- sprawa wodociągu w ul. Sportowej. Prace są w toku. Kompletowana jest dokumentacja 
odbiorowa.  

- sprawa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Golęczewem. Odbył się przetarg na 
opracowanie koncepcji w/w ścieżki rowerowej. Uzyskana cena przekroczyła przewidziany 
budżet. Przetarg został unieważniony.  Wójt przekazał, że będzie rekomendował Radzie 
Gminy uruchomienie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.  

PYTANIE Z SALI: Czy ścieżka rowerowa równa się biegowej czy nie? Zauważcie proszę, że 
obecnie wielu ludzi biega. 

Radny Tomasz Sztolcman: omawialiśmy ciąg z nawierzchnią asfaltową o szerokości 2 m.  

PYTANIE Z SALI: Czy przy ścieżce przewidziane są barierki ? Odpowiedź p. Wójta: Barierki już 
wyszły z mody. 

Wniosek z sali: Dobrze byłoby zlikwidować te barierki, które zostały postawione. 

Głos z Sali: Barierki przy ul. Szkolnej to są niepotrzebne, są zbędne. 

Głos z Sali: i ul. Wierzbowej?  Pani Sołtys sprzeciwiła się likwidacji już postawionych barierek 
w miejscach w których chronią przed wpadnięciem do rowu.  

PYTANIE Z SALI: Czy projektanci ścieżek jeżdżą na rowerach ? Pani Sołtys: myśmy w ramach 
pracy nad koncepcję uwzględnili zdanie osób dużo jeżdżących na rowerach. 

Radny Tomasz Sztolcman: rozmawialiśmy o ścieżce do granicy wsi Golęczewo aby nie 
wchodzić w obszar istniejących chodników, bo trzeba było je poszerzać. 

PYTANIE Z SALI: Czy naprawiony zostanie stary chodnik w Chludowie, po którym odbywał się 
ruch (również autobusów) w czasie budowy kanalizacji w ul. Dworcowej i który z tego 
powodu jest zarwany? 

PYTANIE Z SALI: ścieżka rowerowa wybudowana w ramach realizacji węzłów przesiadkowych 
jest miejscowo tak ukształtowana, że podczas deszczu stoją na nich kałuże. Woda pod górę 
nie chce płynąć. Jechałem w czasie deszczu i na chodniku są kałuże. Na chodniku już teraz 
miejscami są wgłębienia. 

ODPOWIEDŹ P.WÓJTA: Wiem, że  trwają prace odbiorowe ale osobiście nie widziałem 
protokołu z uwagami, wiem że w protokole jest dość dużo uwag. 

PYTANIE Z SALI: Czy na drogach, w których budowana jest kanalizacja, będzie budowana 
nawierzchnia z pozbruku? 

ODPOWIEDŹ P.WÓJTA: Na tych drogach przewidziane jest odtworzenie nawierzchni. Dopóki 
mamy subwencje Aquanetu będziemy się skupiać na budowie jak największej ilości 
kanalizacji i dotyczy to również Golęczewa.  

 
Prowadzący poprosił panią Sołtys o przekazanie informacji o zrealizowanych 
i niezrealizowanych zadaniach lokalnych w roku bieżącym. 
  

Pani Sołtys omówiła zrealizowane wydarzenia: ubieranie choinki, korowód św. Mikołaja,  
Dzień Dziecka, udział w festynie dobroczynnym „Dla Ani” w Golęczewie, udział w Dożynkach 
w Chludowie,   

Pani Sołtys omówiła sprawę Zarządzenia nr 44/2021 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 
2021 w sprawie zmian w realizacji Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej w roku 
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2021 (http://biuletyn.suchylas.pl/zarzadzenie/1329/44-2021/ ) oraz decyzji Rady Sołeckiej 
z dnia 20.04.2021 (skan poniżej, podpisy pomięto w skanie, oryginał dostępny u pani Sołtys). 

 
Pani Sołtys omówiła planowane wydarzenia: 

 03.10.2021 g.12:00: Festyn Rodzinny PYRA. Pani Sołtys zaprosiła p. Wójta do 
uczestnictwa w Festynie. Zakończenie zbliżone do formy, jak w poprzednich latach, 
jednak dojazd rowerzystów we własnym zakresie. 

 05.12 2021 ubieranie choinki, korowód św. Mikołaja. 

 wigilia, zostanie zorganizowana jeśli będą na nią pozwalały warunki (COVID-19) 

Pani Sołtys omówiła inne działania realizowanie w ramach realizacji Zadań Lokalnych: 

 zakup 2 stołów i 2 ławek  

 instalacje pojemnika na nakrętki 

 osłony przeciwsłoneczne na ławki na placu zabaw przy ul. Sportowej. 
Prowadzący podziękował pani Sołtys za przekazanie informacji i zapytał czy ktoś 
z uczestników spotkania ma pytania do tej części.  

 

PYTANIE Z SALI: Na jaką kwotę zostały zrealizowane zadania ? 
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ODPOWIEDŹ PANI SOŁTYS: Nie mamy tego szczegółowo podsumowane, jednak końcowa 
kwota środków niewykorzystanych zostanie podana w kolejnej części przy omawianiu planu 
wydatków na rok 2022. Do wykorzystania z poprzedniego roku pozostało około 7 tyś złotych. 

Mieszkańcy przypomnieli, że nawet jeśli ktoś nie jest zameldowany to warto aby 
w rozliczeniu rocznym podatku PIT wskazywać Zielątkowo, jako miejsce zamieszkania, 
ponieważ 38% z tego podatku trafia do budżetu Gminy.  

Radny Tomasz Sztolcman zwrócił uwagę, że wpływy z podatku PIT stanowią istotną część 
budżetu Gminy, gdyż jest to około 50 mln złotych w skali budżetu w okolicach 180 mln. 

PYTANIE Z SALI DO P. WÓJTA: Jak wyglądają rok do roku wpływy z podatki PIT (choćby w 
kontekście zerowego PIT-u dla młodych (do 26lat)? 

ODPOWIEDŹ P.WÓJTA: Generalnie od wielu lat jest progres i kwota udziału podatku od osób 
fizycznych ale również od osób prawnych z roku na rok jest wyższa. Były lata rekordowe, gdy 
kiedy ten wzrost był 10 lub 12 milionów ale ostatnio wzrost nie był tak duży, było 4 mln 
z kawałkiem. Natomiast teraz wszyscy czekamy co będzie teraz po uchwaleniu nowych 
przepisów. W sejmie jest debata na temat systemu rekompensat. 

Rozmawialiśmy na temat podatku poligonowego. Pan Wójt przekazał, że sprawa rozwija się 
w dobrym kierunku. 
Prowadzący zapytał czy ktoś ma pytania do tej części. Wobec braku dalszych pytań, przekazał 
głos Pani Sołtys celem omówienia kolejnego punktu zabrania. 
Pani Sołtys przekazała: 

 Informacja otrzymana z Gminy (07.01.2021, m.wojtaszewska@suchylas.pl) 
o wykonaniu zadań lokalnych w roku 2020 

o Kwota pozostała do wykorzystania na rok 2021: 7.770,77 złotych 
o Kwota 43.401,00 zł z roku 2020 na wykonanie ścieżek asfaltowych 

jest już zaplanowana w roku 2021. 
 Liczba mieszkańców w dniu 30.06.2021(pobyt stały): 606 osób, Kwota na zadanie 

lokalne w 2022 roku: 38.544,00 złotych (pismo z dnia 09.07.2021) 
przywołując dokumenty i korespondencję z Gminą, z której powyższe wynika. 
Odbyła się dyskusja na temat powyższych informacji. 
 
Prowadzący zapytał czy ktoś ma pytania do tej części. Wobec braku dalszych pytań, przekazał 
głos Pani Sołtys celem omówienia kolejnego punktu zabrania. 
 
Pani Sołtys przedstawiła omówione wcześniej z Radą Sołecką propozycje działań w ramach 
zadań lokalnych dla wsi Zielątkowo w 2022r. Pani Sołtys poprosiła Prowadzącego 
o odczytanie przygotowanego wykazu zadań lokalnych oraz powiązanych kwot. Zestawienie 
zamieszczono poniżej. 
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PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZADANIA LOKALNE 2022   
NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ    

Integracja  24 000,00 zł 8000,00PLN:4300 
13000,00PLN:4220 
3000,00PLN:4210 

Kupno 1 stroju bojowego dla OSP 4 500,00 zł   

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała 
architektura: ławki wokół ścieżki asfaltowej). 

8 044,00 zł 

  

Ukwiecenie miejscowości (donice na przystankach autobusowych, byliny 
na wybranych rowach i skwerach) 

2 000,00 zł 

  

  38 544,00 zł   
    
      

KWOTA POZOSTAŁA Z ROKU 2020 DO WYKORZYSTANIA     

Kupno i montaż 1 dużej tablicy ogłoszeniowej w wymiarach 
1400x130(podwóhna wielkość w stosunku do obecnej) - usytuowanie przy 
zbiegu ulic  Leśnej i Dworcowej 

4 000,00 zł 
  

Bieżące wydatki 2 500,00 zł 
1000,00PLN:4210 
1000,00PLN:4220 
500,00PLN:4300 

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała 
architektura: ławki wokół ścieżki asfaltowej). 

1 270,77 zł 

  

  7 770,77 zł  
 

Odbyła się dyskusja na temat przedstawionych propozycji. Propozycje poddano pod 
głosowanie. Prowadzący poddał powyższe propozycje pod głosowanie. 

Zebranie Wiejskie w  głosowaniu jednomyślnie przyjęło przedstawione propozycje 
podziału środków na zadania lokalne na rok 2022 oraz kwoty pozostałej do wykorzystania 
z roku 2020. Uchwały w tej sprawie stanowią załącznik nr 2. 

Prowadzący poinformował, że zgodnie z przyjętym porządkiem Zebrania Wiejskiego 
przechodzimy do omówienia i uchwalenia wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na rok 
2022 i przekazał głos Radnemu Tomaszowi Sztolcmanowi. W trakcie przedstawiania 
propozycji głos zabierali Mieszkańcy i po przedstawieniu dyskusji oraz uzgodnieniach 
formułowano kolejne wnioski. Następnie głos zabrała Pani Sołtys, kierując jednocześnie do 
Pana Wójta prośbę o wsparcie w zakresie wniosku do budżetu Gminy o opracowanie 
dokumentacji projektowej budynku świetlicowo-magazynowego na placu zabaw przy ul. 
Sportowej. Dołączyli się Mieszkańcy podkreślili, uciążliwości które powoduje mała świetlica 
oraz kompletny brak miejsca na cele magazynowe (np. stołów, ławek, parasoli, namiotów, 
itp). Materiały bieżące składowane są w świetlicy bo nie ma magazynu. Mówiono 
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o składowaniu tych rzeczy na prywatnych posesjach oraz trudnościach z dostępem. 
Następnie kolejne wnioski zgłaszali i uzgadniali sami Mieszkańcy. 
Ilustrację obszaru Zielątkowo Południowy-Wschód, dla którego m.in. zawnioskowano 
o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ujęto poniżej. 

 
 
Wykaz wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2022 zamieszczono poniżej. 
Prowadzący poddał powyższe propozycje pod głosowanie. 
 

Wnioski do  budżetu Gminy Suchy Las na rok 2022: 
a. Uspokojenie ruchu w Zielątkowie, 
b. Budowa dróg w Zielątkowie. 
c. Budowa ulicy Wichrowej. 
d. Projekt i budowa oświetlenia ul. Świerkowej (od strony ul. Leśnej). 
e. Budowa 1 lampy oświetleniowej na Leśnej przy OSP. 
f. Projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Golęczewem. 
g. Dotacja do zagospodarowania Terenu Zielonego. 
h. Monitoring w newralgicznych miejscach Zielątkowa. 
i. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicowo-magazynowego. 
j. Opracowanie MPZP dla obszarów: 

i.  Zielątkowa Południowy-Wschód 
ii.  Zielątkowo Zachód 

k.  Projekt i budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sportowej w centralnej 
części placu wzdłuż alejki asfaltowej. 
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Zebranie Wiejskie w  głosowaniu jednomyślnie przyjęło wnioski do budżetu Gminy Suchy 
Las na rok 2022. Uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 3. 

 
Prowadzący poinformował, że zgodnie z przyjętym porządkiem Zebrania Wiejskiego 
przechodzimy do  wolnych głosów i wniosków. 
 
PYTANIE Z SALI DO P. WÓJTA: Na jakim etapie jest sprawa uspokojenia ruchu w Zielątkowie, 
ponieważ od Radnego trafiła do Mieszkańców informacja o odmowie Starostwa zgody 
na instalację sygnalizacji świetlnej na ulicach Dworcowa, Szkolna, Leśna? 

ODPOWIEDŹ P.WÓJTA: Starosta odmówił zgody na instalację sygnalizacji spowalniającej na 
w/w ulicach i zaproponował  wykonanie pełnej sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniu ulic 
Dworcowa/Szkolna/Leśna.  

GŁOS Z SALI: Jest wiele sposobów uspokajania ruchu, a budowa sygnalizacji świetlnej na 
głównym skrzyżowaniu nie załatwi sprawy ponieważ po kilkudziesięciu metrach prędkość 
jest ponownie niebezpieczna a tylko dodatkowo słychać wycie silników w obrębie 
skrzyżowania. Przykład zasad uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków 
technicznych został wskazany przez mieszkańca jako gotowe opracowanie dostępne w 
Internecie ( opracowanie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury): 

 http://www.ek-kom.pl/wp-content/uploads/2015/10/zasady_uspokajania_ruchu-EKKOM.pdf  

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że przedłużający czas (w latach) rozwiązanie problemu 
nadmiernej prędkości jest czekaniem na tragedię, jest czekaniem na śmierć na drodze. Tak 
było w Chludowie, tak było w innych miejscowościach naszej Gminy ale tak nie musi być tym 
razem. 

ODPOWIEDŹ P.WÓJTA: Pan Klimczewski (przypis:Referat Komunalny/stanowisko ds. 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego) zaproponował, że podejmie jeszcze jedną 
próbę, zobowiązując się do tego, że na komisji powiatowej przekona Starostę, aby Starosta 
w tej konkretnej sprawie wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o odstępstwo. Bo 
to jest jedyna szansa aby uzyskać akceptację dla tego typu rozwiązań. 

Mieszkańcy poprosili aby wesprzeć współpracę pomiędzy Gminą w Mieszańcami w tym 
zakresie ponieważ po stronie Mieszkańców jest w tym zakresie wiedza, doświadczenie 
i zaangażowanie. Mieszkańcy zgłosili, że Zielątkowo to nie  jest jedyne miejsce, w którym  
sprawy bezpieczeństwa na drodze są nienależycie zorganizowane: przykład Golęczewo-ul. 
Lipowa- okolice nowego przedszkola, obszar w który ciągle dzieci są zagrożone.  

Jest apel o publikowanie materiałów oraz uświadamianie kierowców ponieważ sprawa 
nawyków to proces na lata. Wielokrotnie można spotkać pojazdy poruszające się 
z prędkością w okolicach 70km/h. (przypis: powyższe opracowanie zawiera ilustrację 
zależności pomiędzy prędkością pojazdu a śmiercią pieszego). 
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Mieszkańcy zwrócili uwagę, że stronach policji jest mapa zagrożeń bezpieczeństwa 
i proponują aby zaznaczać te miejsca na mapie 

 (https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,Krajowa-Mapa-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html  
lub https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html  -należy skopiować link i wkleić do 
przeglądarki, przeczytać i jeśli się zgadzasz to zaakceptować regulamin oraz przybliżyć wyszukiwaną 
miejscowość). 
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Poniżej screen (przypis) z mapy (w lewym dolnym narożniku należy wybrać 
+Dodaj zgłoszenie a następnie wskazać rodzaj zagrożenia. 

 

Np. Przekraczenie dozwolonej prędkości, wskazać punkt na mapie oraz uzupełnić dalsze dane. 

 

 
Na pytanie z sali o koszty: Pan Wójt odpowiedział, że za patrole Policji płaci Gmina (6h patrol 
kosztuje 500pln). Pieniądze z mandatów trafiają do budżetu państwa. 
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Sprawa dotacji (wniosek do budżetu Gminy) do zagospodarowanie terenu zielonego. 
Ponieważ we wsi mieszkają osoby posiadające wiedzę, doświadczenie oraz angażujące się 
w nasadzenia i pielęgnację drzew, np. przy ul. Pogodnej na wysokość boiska, stąd pojawiła 
się propozycja aby sposób rozdysponowania tych środków powierzyć Radzie Sołeckiej 
(chodzi o dokonanie wyboru, w uzgodnieniu z tymi osobami, rodzaju drzew i formy opieki 
nad mini) aby nie płacić zbędnej marży firmom zewnętrznym za nasadzenia i utrzymanie. Pan 
Wójt wskazał, że w sytuacji, gdybyście Państwo wskazali, typ oraz ilość za określoną, kwotę i 
przekazali prośbę aby Gmina je dostarczyła wówczas w protokole wskazujemy osobę,  która 
jest odpowiedzialna za „doglądanie” (m.in. podlewanie gdy jest sucho). 
Temat monitoringu w newralgicznych miejscach dla Zielątkowa jest aktualny chociaż 
początkowo Zielątkowo nie pojawiło się na liście punktów do budowy monitoringu. 
Spodziewane rozwiązanie problemów w październiku 2021 (Informacja od Pana Wójta: 
o możliwości podpisania dodatkowej umowy, po rozwiązaniu problemów z transmisją 
sygnału z kamer do centrali). 
Prośba o przełożenie górnego pasa paneli ogrodzeniowych boiska ponieważ są odwrotnie 
zainstalowane i niszczą piłki. 
Prośba o zainstalowanie dodatkowej siatki materiałowej na boiskach w obrębie bramek 
(pomiędzy bramkami a ogrodzeniem, tzw. siatka tłumiąca/energochłonna) ponieważ panele 
są za słabe i ulegają zniszczeniu od piłki (piłka nożna). Takie rozwiązanie jest w innych 
miejscowościach. Prośna o naprawę obręczy do koszykówki, które są przerdzewiałe.  
Temat parkingu przy OSP. Aktualnie parkowane są samochody na ulicy Krętej. Brakuje 
parkingu dla użytkowników świetlicy, brakuje parkingu dla Strażaków OSP.  

Temat zgłoszenie uwag do opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju Gminy Suchy Las. Pojawiła się propozycja dyskusji na ten temat i wypracowania 
uwag (tutaj Pan Radny, przeprosił i  zwrócił uwagę, że termin na zgłaszanie uwag go Gminnej 
Pracowni Urbanistycznej upływa 04 października 2021), żebyśmy wiedzieli, my mieszkańcy, 
jakiego rodzaju uwagi się pojawiają. Zawsze oczywiście każdy może swoje uwagi zgłosić 
indywidualnie. Część mieszkańców bardzo późno się zorientowała, że w północnej części 
Zielątkowa mamy w Studium (obecnie już obowiązującym) obszar przeznaczony pod 
zabudowę przemysłową (bazy, składy, magazyny, hurtownie, produkcje) a jest właśnie 
procedowana  zmiana tego Studium. Jest taki moment, że byśmy mogli, gdybyśmy chcieli, 
poprosić o to aby tego nie  było.  Jest pytanie czy my chcemy mieć taką funkcję we wsi, która 
ma strefę krajobrazu chronionego, w której stawiamy na harmonijny rozwój wsi, przyrody, 
urbanistyki. Czy my chcemy mieć taką funkcję we wsi wobec tego, że tej funkcji jest strasznie 
dużo w pasie pomiędzy torami kolejowymi a trasą S11. W planie miejscowym sprzed 20 lat  
te tereny były przeznaczone pod zabudowę o podobnym charakterze ale nie aż takim 
ponieważ jedna cześć była przeznaczona: Tereny usług rzemieślniczych a druga: Tereny 
aktywizacji gospodarczej. Teraz zostaliśmy podciągnięci pod jedną funkcję, taką  samą jak 
teren pomiędzy koleją a drogą.  

Pan Wójt, przeprosił ale przekazał, że chciałby się wyłączyć z tej dyskusji, przekazując:  
Wiem, że jest to ważny temat, proszę go przedyskutować i proszę złożyć uwagi. 
Była dyskusja publiczna organizowana przeze mnie i ja w takich sytuacjach kiedy nikt nie 
przychodzi na dyskusję publiczną a rozpoczyna się dyskusję publiczną od nowa, na każdym 
zebraniu informuję, że można złożyć uwagę do Studium. 
Uzgodniono, że jeśli w Zielątkowie zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie w sprawie 
Studium to możliwy będzie udział Kierownika Gminnej Pracowni Urbanistycznej. 
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O uzgodnienie terminu proszeni są Mieszkańcy. Fragment mapy z zaznaczonym (czerwona 
strzałka) terenem zamieszczono poniżej  
 

 
 
Na zakończenie dyskusji Pani Sołtys podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniu. 

 
 
 
 

Protokół sporządził Henryk Górka 
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Załącznik nr 2 
Szanowny Pan 
Grzegorz Wojtera 
Wójt Gminy Suchy Las 
ul. Szkolna 13 
62-002 Suchy Las 

 
Uchwała Zebrania Wiejskiego wsi Zielątkowo w sprawie podziału środków 

przeznaczonych na realizację zadań lokalnych w Sołectwie Zielątkowo w 2022 r  
z dnia 14 września 2021 

 
1. Zgodnie z informacją otrzymaną od Sekretarza Gminy Suchy Las kwota na zadania lokalne 

w 2021 roku wynosi 38 544,00zł  a kwota pozostała z roku 2020 do wykorzystania w 2022 
roku wynosi: : 7 770,77 zł 

2. Odbyła się dyskusja na temat przedstawionych propozycji. Propozycje poddano pod 
głosowanie.  

3.  Zebranie Wiejskie wsi Zielątkowo uchwala następujący podział środków: 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZADANIA LOKALNE 2022   
NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ    

Integracja  24 000,00 zł 
8000,00PLN:4300 
13000,00PLN:4220 
3000,00PLN:4210 

Kupno 1 stroju bojowego dla OSP 4 500,00 zł   

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała 
architektura: ławki wokół ścieżki asfaltowej). 8 044,00 zł 

  
Ukwiecenie miejscowości (donice na przystankach autobusowych, byliny 
na wybranych rowach i skwerach) 

2 000,00 zł 
  

  38 544,00 zł   

      

KWOTA POZOSTAŁA Z ROKU 2020 DO WYKORZYSTANIA     

Kupno i montaż 1 dużej tablicy ogłoszeniowej w wymiarach 
1400x130(podwóhna wielkość w stosunku do obecnej) - usytuowanie przy 
zbiegu ulic  Leśnej i Dworcowej 

4 000,00 zł 
  

Bieżące wydatki 2 500,00 zł 
1000,00PLN:4210 
1000,00PLN:4220 
500,00PLN:4300 

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała 
architektura: ławki wokół ścieżki asfaltowej). 

1 270,77 zł 
  

  7 770,77 zł  
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Załącznik nr 3 
 

 

Szanowny Pan 
Grzegorz Wojtera 
Wójt Gminy Suchy Las 
ul. Szkolna 13 
62-002 Suchy Las 
 
 

Uchwała Zebrania Wiejskiego wsi Zielątkowo w sprawie  
wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2022 z dnia 14 września 2021 

 

Zebranie Wiejskie wsi Zielątkowo uchwala następujące wnioski do budżetu Gminy Suchy Las 
na rok 2022. 

1. Uspokojenie ruchu w Zielątkowie, 
2. Budowa dróg w Zielątkowie. 
3. Budowa ulicy Wichrowej. 
4. Projekt i budowa oświetlenia ul. Świerkowej (od strony ul. Leśnej). 
5. Budowa 1 lampy oświetleniowej na Leśnej przy OSP. 
6. Projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Golęczewem. 
7. Dotacja do zagospodarowania Terenu Zielonego. 
8. Monitoring w newralgicznych miejscach Zielątkowa. 
9. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicowo-magazynowego. 
10. Opracowanie MPZP dla obszarów: 

a.  Zielątkowa Południowy-Wschód 
b.  Zielątkowo Zachód 

11.  Projekt i budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sportowej w centralnej części 
placu wzdłuż alejki asfaltowej. 
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Załącznik nr 4 
 
 

Szanowny Pan 
Grzegorz Wojtera 
Wójt Gminy Suchy Las 
ul. Szkolna 13 
62-002 Suchy Las 

 

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

Zebrania Wiejskiego w dniu 03.09.2020 r. 

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

 zwrócenie uwagi kierowcom ZKP na konieczność przestrzegania ograniczeń prędkości, 

 częstsze kontrole prędkości w Zielątkowie, 

 spowodowanie należytego utrzymania jedni i chodników w okresie poza zimowym (zielsko 

przerasta krawężniki oraz chodniki). 

 wyegzekwowanie od wykonawców dróg, chodników i ciągów rowerowych naprawy zniszczeń 

chodników powstałych podczas prac oraz właściwe egzekwowanie jakości robót (zarwane 

fragmenty istniejących chodników oraz ukształtowanie fragmentów nowych chodników w taki 

sposób, że po deszczu pojawiają się kałuże.  

 informowanie mieszkańców o terminach realizacji prac (inwestycje, instalacje, utrzymanie oraz 

wykonywanie przez Gminę czynności w ramach zadań lokalnych dla Zielątkowa) oraz 

umożliwienie mieszkańcom udziału w pracach odbiorowych zadań realizowanych przez Gminę, 

które dotyczą Zielątkowa (np.:budowa nawierzchni ulic i chodników,  świetlica, koszenie traw, 

naprawy na placu zabaw, przeglądu okresowe, odbiorowe, gwarancyjne). 

 naprawa ogrodzenia (przełożenie górnych paneli-są odwrócone, naprawa paneli w obrębie 

bramek) boiska przy ul. Sportowej, naprawa koszy do koszykówki, instalacja siatek 

energochłonnych w obrębie bramek (jak na innych boiskach w Gminie).   


