
Protokół
z Zebr ania Wiej skiego sołectwa Grabice

które odbyło się w dniu 23 września 2018 r.

Obrady rozpoczęły się w drugim terminię o godz. 15:30 i trwały do godz. 16:30

Punkt 1.

Zębtanie otworzył SoĘs - Adam Michalak. Powitał mieszkańców. W zebraniu

uczestniczyli mieszkańcy sołectwa - 2a osób, wg listy obecności stanowtącej zńącznik do

protokołu.

Następnie Sołtys na podstawie zapisów Statutu Sołectwa Grabice stwietdził, tż

zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania wniosków i uchwał.

Punkt 2.

Na przewodniczącego zębtania wybrano jednogłośnie Sohysa Adama Michalaka, na

protoko lanta j edno gło śnie wybrano Przemysława Jędrzej czaka.

Punkt 3.

Przewodni czący zębrania przedstawił potządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności,

2, Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolantazębrania,

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Informacja w sprawie rcalizacji zadańw ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

5. ZgŁaszarie zadń i dyskusja nad zńaniami do realizacji w ramach funduszu

sołeckiego na rok 2019.

6. Wolne wnioski izapytania. sprawy rożne.

7. Podjęcie uchwał.

8. Zamknięeie zebrania.

Punkt 4.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag, zastałprzyjęty jednogłośnie.
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Punkt 5.

Następny punkt porządku obrad obejmował złożenie informacji w sprawie realizacjt

zadń w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Głos w tej sprawie zabrał Sołtys - Adam Michalak, który oświadczył, iż wykonane

zostało ogrodzenie od strony Pństwa Żatkiewicz. Jego koszt wyniósł 10 190 zł.

Wybudowano altanę, jej kosź to 6800 zł, z czego z funduszu sołeckiego na ten cel

wydatkowano 1800 zł, a 5000 zŁ otrzymaliśmy z budzętu Wojewódźwa Łódzkiego. W

pozyskaniu tych środków bardzo pomógł nam Wicemarszałek WojewództwaŁódzkiego Pan

Dariusz Klimczak. Następnie poinformowŃ, że nie wydatkowane są jeszcze środki na remont

dróg. Od Qzęrwca tego roku on sam i radny zabiegĄą o to, żeby ztych środków naprawić

dzhlry w drodze do Pństwa Wojciechowskich. Z ostatnich informacji od Wójta wynika, że

będzie to zrobione w najbliższych dniach.

Następnie głos zńrał Przemysław Jędrzejczak który przedstawił propozycj ę zmiany

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego. Zmiana

dotyczyła by kwoty zaplanowanej na wykup dzińki pod boisko sportowe, Okazuje się

bowiem, że zaplanowana na ten cel kwota 1000 zł nie zostanie wydarra. Szkoda, że w

zebraniu nie uczestniczy mimo zaproszenia Wójt Gminy Cielądz, przedstawił by

mieszkańcom informacje w tym zakresie. Po konsultacjach z Radą Sołecką ustalono wtęc, że

pieniądze te przeznaczymy na remont budynku po byłej szkole. Łącznie była by to kwota

I8I0 zŁ, tj. 1000 zł z zakupu działki i 810 zł, to kwota która pozostała z oszczędności w

budowie ogrodzenia. Uzasadnieniem tej propozycji jest fakt potrzeby odnowienia

pomlęszczeń. Ostatnie malowanie miało miejsce kilka lat temu. Ściany są już brudne i

wymagają odświeżenia. Pieniędzy powinno wystarczyc na pomalowanie trzech pomieszczeń,

tj. największej sali, koryĄarza i ganku. W najbliższym czasie planujemy remont instalacji

elektrycznej. Ma być wymieniony kabel od tablicy rozdzie|czej do ptzyłącza energetycznego,

poprawiona tablica rozdzielcza, połozone nowe kable do jednego z pomieszczeń. Planowana

jest też wymiana wykładziny w ganku i korytarzu. Mimo jakby się wydawńo znacznej kwoty

przeznaczonej na ten cel czyli 1810 zł, zaplanowane prace remontowe już przel<łaczają

dostępny budzet. Wobec powyższego częśó prac jak malowanie czy wymiana wyI<ładziny

chcemy przeprowadzić we własnym zakresie. Prosimy więc mieszkańców o pomoc w ich

wykonaniu.

Mieszkńcy zgodnie oświadczyli, iż odświeżenie ścian, naprawa instalacji

elektrycznej i wymiana wykładzin jest dobrą propozycją i przyczyni się do popfawy

warunków w jakich odbywają się zebrania wiejskie.



Następnie Przewodniczągy Zebrania Wiejskiego przeprowadził głosowanie nad

przyjęciem wniosku nad zmianą przedsięwzięć przewidzianych óo realizacji w 2018 r. w

ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Grabice. Wniosek został przyjęty

jednogłośnie.

Punkt 6.

Kolejny punkt porządku obrad obejmował zgłaszanie zadań i dyskusję nad zadaniami

do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

Jako pierwszy głos w tej sprawie zabtał Przemysław Jędrzejczak, który poinformował,

że fundusz sołecki na rok 2019 wynosi 18 669,38 zł, otaz że Rada Sołecka zgŁaszapropozycję

wykorzystania w/w środków na: ,,Prowadzenie dalszych prac związanych z remontem

budynku po byłej szkolę podstawowej w Grabicach otaz na bieżące utrzymanie zieleni i

dróg". Następnie zanim przedstawił szczegołowy plan poinformował, tZ chodź pientędzy w

tym roku jest więcej to potrzeby są tak duże, że problemem było podzięlenie tych funduszy

tak, żeby wykorzystać je jak najlepiej. Zaznaczył też, że chodź na niektóre zaproponowane

pozycje, przeznaczone zostały niewielkie sumy, to poprzez takię działanie chcemy jako

sołectwo wskazaó Wójtowi, że są to dla nas wazne i potrzebne inicjatywy, Iicząc na jego

zrozlltnienie i ich wspomozenie, poprzez zaplanowanie środków finansowych w budżecie

gminy. Finansujemy je wedle naszych możliwości. Następnie przedstawił projekt

wykorzystania środków finansowych, są to:

1. Remont budynku po byłej szkole podstawowej ....

2. Remont drog, żwir, kruszywo, równiarka I 669,38 zł

3. Utrzymanie zieleni 500 zł

Ponownie zabterając głos Przemysław Jędrzejczak zapytń zgromadzonych na

zebraniu o ich propozycje co do wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Zabierając głos Pan Bogdan Kwapis oświadczył, iż dobrze by było, aby pomyśleć o

najmłodszych naszych mieszkńcach i dla nichrozwńyć stworzenie placu zabaw.

Zńierając głos Pan Przemysław JędrzĄczak oświadczył , tż popiera propozycję Pana

Kwapisa i widzi celowośó wykonania placu zabaw, jednak wedle jego oceny pilniejszą

potrzebą jest zabezpieczenie stanu technicznego budynku po byłej szkole. Dodał również, iż

jeśli po wyborach nadal będzie przedstawicielem miejscowości będzie wnioskował o budowę

placu zńaw.

16 500 zł



Po krótkiej dyskusji mieszkańcy zdecydowali, iż pilniejszą potrzebą jest poprawa

stanu technicznego budyŃu po byłej szkole.

Następnie Przewodnicząay zebraria przeprowadził głosowanie w sprawie uchwalenia

wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Cielądz na rok ż0I9 zę środków

Sołectwa Grabice w ramach funduszu sołeckiego. Przedstawiony przez Radę Sołecką

wniosek obejmujący remont budyŃu, remont dróg i utrzymanie zieleni został podjęty

jednogłośnie.

Punkt 7.

Głos w sprawach rcżnych zabrał Pan Przemysław Jędrzej czak,który poinformował, iż

w najbliźszy piątek o godzinie 19:00 odbędzie się oficjalne oddanie nowo powstałej altany. W

uroczystości tej weźmie udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Dariusz

Klimczak oraz Wójt Gminy Cielądz Pan Paweł Królak. Ich przyjazd zaplanowany jest na

godzinę 19:30 - 20:00. Planowane jest zorganizowanie z tej okazji ogniska z pieczeniem

kiełbasek. Następnie zaprosił na tą uroczystośó zebranych mieszkńców oraz poprosił o

przekazanie zapToszęnia osobom, które dziś nie mogły uczestniczyć w zebraniu.

Następnie mieszkańcy sołectwa zapytali jaka jest przyczyna nieobecności Wójta na

Zebtaniu Wiejskim.

Głos w tej sprawie zabrali Sołtys Adam Michalak i Radny Przemysław Jędrzejczak,

ktorzy oświadczyli, iż V/ójtowi zostało oficjalnie i osobiście przekazane zaproszenie na

dzisiejsze zebranie.

Punkt 9.

W tym punkcie porządku obrad podjęto dwie uchwały.

Przewodniaząoy zebraria odczytń projekt uchwały nr I2l20I8 z dnia 23 v,rześnia

2018 roku w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięó w budżecie gminy Cielądz na rok 2018

ze środków Sołectwa Grabice w ramach funduszu sołeckiego. Po czym odbyło się głosowanie

nad jej przyjęciem. Uchwała zostńaprzyjętajednogłośnie i stanowi zńącznik do protokołu.

Następnie Przewodniaząay Zębrania Wiejskiego odczytał projekt uchwały rr l3l20l8

z dniaZ3 września}}I8 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zaplanowanie przedsięwzięó

w budzecie gminy Cielądz na rok 2019 ze środków Sołectwa Grabice w ramach funduszu

sołeckiego. Po czym odbyło się głosowanie nad jej przyjęciem. UchwŃa zostŃa przyjęta

jednogłośnie i stanowi zńączntk do protokołu.



Punkt 10.

W związku z Wczęrpaniem porządku

Wiejskie.

obrad, Przewodniczący zakończył Zebrarie

Przewo dni czący Zębr artia

Adam Michalak

protokołował:
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