Protokół
z ZebraniaWiejskiego sołectwa Grabice
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odbytego w dniu 17 czerwca2018 r.

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

Punkt

1.

Zębrantę otworzył Sołtys - Adam Michalak. Powitał mieszkańców.

W

zębraniu

uczestniczyli mieszkańcy sołectwa - 9 osób, wg listy obecności stanowiącej załącznik do
protokołu.

Następnie Sołtys na podstawie zapisów Statutu Sołectwa Grabice stwierdził, iż
zebranię wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Punkt 2.
Na przewodniczącego zebrałla wybrano jednogłośnieSołtysa - Adama Michalaka, na
protokolanta jednogłośniewybrano Przemysława Jędrzejczaka

-

Członka Rady Sołeckiej,

radnego Rady Gminy Cielądz,

Punkt

3.

Przewodni czący zębr anta przedstawił porządek obrad

Punkt

:

1.

Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2.
3.
4.

Wskazanie i wybór przewodniczącęgo i protokolantazębrania.

5.
6.
7.

Podjęcie uchwał.

Przedstawienie i przyjęcie porządku zębrania.
Informacja w sprawie rcaIizacji zadń w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Wolne wnioski izapytania, sprawy rożne.
Zamknięcie zębtania.

4.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag, zostń przyjęty jednogłośnie.

Punkt

zadń

5.

Kolejny punkt porządku obrad zebrania obejmował złożenię informacji

z

realizacji

w ramach funduszu sołeckiego w biezącym 2018 roku.

Głos w tej sprawie

zńrń

członek Rady Sołeckiej, radny Rady Gminy Cielądz

-

Przemysław Jędrzejczak, który poinformowń, że fundusz sołecki w 2018 roku wynosi
16 665,55 zł i obejmuj e rcalizacje następujących zadań:

1.

Dokończenie ogrodzenia

2.
3.
4.

Zakup mebli ogrodowych 1 800 zł.

1

1 000 zł.

Remont dróg, żwt, kruszywo, równiarka I 565,55 zł.

Wykup działkinr 557 pod boisko sportowe

1 000 zł.

5.
6.

Remont zabytkowej kapliczki 700 zł.

Utrzymanie zieleni 600

Z wlw zadń

zŁ.

została dokończona budowa ogrodzenia od strony Państwa Żatkiewicz -

koszt inwestycji to kwota 10190 zł, Oraz remont kapliczki domkowej

-

700 zł. PozostaŁę

pozycje są w realizacji.

Następnie dodał, tż zachodzi potrzeba dokonania zmian

w

uchwalonym funduszu

sołęckim. Jest ona podyktowana dwiema przyczynarniĘ.:

1.

Staraniem Rady Sołeckiej, Sołtysa i Radnego, uzyskaliśmy dofinansowanie od Marszałka

WojewództwaŁodzkiego

w kwocie 5000 zł na budowę altany. Warunkiem otrzymania

tych pieniędzy było przęznaczenie na ten cel środków własnych. My

je zńezpieczyliśmy

w punkcie ,,Zakup mebli ogrodowych". Miało byó z tych pieniędzy zakupione zadaszenie

do ławostołu kupionego

w

zeszŁym roku.

W lutym 2018 roku pojawiła się szansa

na

pozyskanie dodatkowych środków finansowych, co zostało ucz5mione. Pozwoliło by to na
budowę altany, a nie tylko zadaszenia. Wniosek, jaki był składany do Marszałka aby miał
szansę na dofinansowanie, obejmował inwestycję o nazwie ,,Budowa wiejskiej aItarly
środowiskowej w Grabicach celem rozwoju

i

integracji społecznej". Efektem tego jest

potrzeba zmiany nazry zadania w funduszu sołeckim nataką, która odzwierciedlała by
charakter inwestycji czyli np.,,Budowa altany". W innym przypadku nie będziemy mogli

wydać 1800 zł na budowę altany,

a

jeślito nastąpi to nie otrzymarny 5000 zł dotacji na ten

cel, na co nie mozemy sobie pozwolić, gdyz w/w osoby vńożyływiele wysiłku, aby te
środkipozyskaó. Ponadto proponuje się, aby altanazostałaumiejscowiona obok wieży na

której znajduje się syrena strażacka, Taka lokalizacja pozwoli na uniknięcie
niepotrzebnych kosztów związarlych z podłączeniem elektryczności. Altana wyposażona
była by w lampę oraz gniazdko 230 V,

ż. Koszt budowy ogrodzenia

okazał się być niższy niZ zakładany i wyniósł

1

0

1

90 zł. Zostńa

więc kwota 810 zł, która aby nie ptzepadła należy uwzględnić ją w funduszu sołeckim. W
uzgodnieniu z Sołtysem oraz Radą Sołecką proponowane jest wprowadzenie do funduszu

sołeckiego dodatkowego zadania

o

nazwie ,,Remont budynku

po byłej szkole

podstawowej", i ptzeznaczenia na ten cel kwoty 8I0 zł. Uzasadnieniem tej propozycji jest

fakt potrzeby przygotowania sali w budyŃu pq byłej szkole na jesienne wybory.
Zapewne znany jest Państwu fakt, iż Wójt naszej gminy chciał ten lokal wyborczy nam

zlikwidowaó. Dzięki poparciu Radnych Rady

Gminy

Cielądz udało się temu

przeciwdztałać. Dwunastu radnych poparło inicjatywę pozostawienia lokalu wyborczego,
a jeden

był przeciwny. Była to niestety Przewodnicząca Rady Gminy, która do tej pory

nam sprzyjała i pomagała. Dzięki niej mamy np. stoliki
2

i

krzesła w Sali gdzie teraz

przebywamy. Aktualnie stan prawny jest taki, że lokal wyborczy pozostaje i nic już tego

nie zmieni. Salę należŃo by odmalować. Przydało by się tez poprawić instalację
elektryczną. Na pomoc Wójta

w

t}łrn zakresie chyba raczej nie można liczyc, więc

musimy sami o to zadbac.

Po

zaproponowanych zmianach fundusz sołecki w 2018

r.

przedstawia się

następująco:

ogrodzenia...
2. Budowa altany.
3. Remont drog, żwit, kruszywo, równiarka
4. Wykup dzińkinr 557 pod boisko spońowe
5. Remont zabytkowej kapliczki
6. Utrzymanie zieleni
7. Remont budyŃu po byłej szkole podstawowej
1. Dokończenie

..... 10 190

zł

1 800

zł

I

565,55 zł
1 000

zł

7a0

zł

600

zł

8I0 zł

Następnie Przewodniazący Zębrania Wiejskiego ptzeprowadził głosowanie nad
przyjęciem wniosku nad zmiartą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2018 r. w
ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Grabice. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.

Punkt

6.

Następnie Przewodniczący zębrania odczfiŃ projekt uchwały nr II120I8

z

dnia 17

czerwca 2018 roku w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć w budzecie gminy Cielądzna
rok 2018 ze środków Sołectwa Grabicę w ramach funduszu sołeckiego. Po czym odbyło się
głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała zostŃa przyjętajednogłośniei stanowi załączntk do
protokołu.

Punkt

7.

Ten puŃt porządku obrad obejmował wolne wnioski

i

zapy,tanta.

Jako pierwszy głos zńrń Pan Mateusz Wojciechowski, który oświadczył,iż chclŃby

skorzystać

z

Zgromadzent

budynku po byłej szkole celem zorganizowania osiemnastych urodzin.

na Zebraniu Wiejskim mieszkańcy vyyrazili zgodę. Zobowiązano

Pana

Wojciechowskiego do poinformowania urzędu gminy o tym fakcie.

Kolejną omawianą sprawą była kwestia korzystania z wioskowego stawu. Głos w tej
sprawie zabrał Pan Andrzej Żak, który oświadczyŁ, iż jest grupa osób, która chce zadbaó o

jego zarybienie

i

móc

z

niego korzystać. Poprosił następnie, aby

w

miesiącu lipcu

zorganizowac zębrantę wiejskie celem omówienia tej sprawy. Obecni nazębraniumieszkańcy

lłyruzlli zgodę, pod warunkiem uregulowania sposobu i zakresu dzieźall7, stawu
pisemnej, tak aby nie było żadnych wątpliwościco do prawi

w-

formie

i obowiązków dzierżawcy. W

Ęm celu osoby zainteresowane powinny udać się do Wójta celem sporządzenia i podpisana
stosownych dokumentów. Ponadto mieszkńcy upoważnili Sohysa i Radnego do pilotowania

tej sprawy otaz do uczestnictwa w pracach przy tworzeniu umowy dzierżav,ry, tak aby mogli

oń

zadbac o należyte zabezpieczenie w tym zakresie, praw lokalnej społecznoścl oraz byli na

bieżąco informowani o postępie prac.
Innych wolnych wniosków i

zapfiń nie było.

Punkt 8.

W nviązk|l z Wczerpaniem

Wiejskie.

protokołował:
P r z e my s ław Ję dr z ej c z ak

?nr*qńrł

porządku obrad, Przewodniczący zakończlĄ Zebrante

Przewodnic zący Zebrania

Adam Michalak

ńffi,

