
Protokół z obrad Zebrania Wiejskiego mieszkańców Zbytkowa w sprawie  rozdysponowania
środków funduszu sołeckiego na rok 2023 

Zebranie rozpoczęło obrady 23 września 2022 r., w pierwszym terminie, tj. o godz. 18.00, w
sali miejscowej OSP. W zebraniu wzięło udział 35 mieszkańców Zbytkowa i zaproszeni goście:
Burmistrz  Strumienia  Anna  Grygierek,  wiceburmistrz  Magdalena  Suchanek  –  Kowalska,
przewodniczący  Rady  Miejskiej  Czesław  Greń,  radny  powiatowy  Stanisław  Mendrek  oraz
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej Jarosław
Szast.

Na  wstępie  sołtys  Bogusław  Wawrzyczek  powitał  przybyłych  gości,  członków  Rady
Sołeckiej,  przedstawicieli  mediów oraz mieszkańców, którym podziękował za zaangażowanie w
organizację uroczystości dożynkowych. Następnie zaapelował o dopełnienie meldunku przez osoby
nowo zamieszkałe na terenie sołectwa. Po raz kolejny poruszył kwestie bezpieczeństwa pieszych i
rowerzystów.  Szczególnie  zaakcentował  wymogi  przestrzegania  przepisów  na  przejściach  dla
pieszych. 

W kolejnym punkcie zebrania zaproponowano kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków
oraz protokolanta, przyjęte przez zebranych jednogłośnie. W skład Komisji weszli: Renata Dolniak
–  przewodnicząca  oraz  Marek  Kojzar  i  Alina  Piętka,  członkowie.  Protokołowanie  powierzono
Annie  Szczypce  –  Rusz.  Następnie  sołtys  przedstawił  porządek  spotkania,  wg  niżej
wyszczególnionej kolejności, do którego nie wniesiono uwag.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
2. Powołanie protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
4. Przedstawienie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
5.  Wskazanie  przedsięwzięć  do  realizacji  w  ramach  funduszu  sołeckiego  w  2023  r.  oraz
zatwierdzenie (podjęcie uchwały)
6. Wystąpienie gości, informacja o inwestycjach w 2022 r.
7. Dyskusja i wolne wnioski
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania Wiejskiego sołectwa Zbytków
9. Zakończenie Zebrania Wiejskiego
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez zastrzeżeń.

 Sołtys Zbytkowa przeszedł do pkt.  4 obrad i przedstawił zgromadzonym stan realizacji
zadań  w  ramach  funduszu  sołeckiego  rozdysponowanego  podczas  ubiegłorocznego   Zebrania
Wiejskiego. Fundusz w kwocie 52 814,40 zł przeznaczono na:

• wymianę stolarki okiennej w strażnicy (36 314,40 zł). Wyjaśniono, że realizacja zadania jest
na  etapie  zapytań  ofertowych.  Opóźnienie  wynika  z  przeznaczenia  strażnicy  w  roku
bieżącym na centralny gminny magazyn dla uchodźców

• przygotowanie dokumentacji  technicznej  oświetlenia  ulicy Akacjowej  (16 500 zł).  W tej
sprawie oczekuje się na przekazanie dokumentacji z Tauronu.

Informacje i wyjaśnienia przyjęto bez uwag.
Kolejny  pkt.  obrad  czyli  wskazanie  przedsięwzięć  do  realizacji  w  ramach  funduszu

sołeckiego w 2023 r. rozpoczęła informacja o wysokości funduszu w kwocie 58 267,20 zł.

Rada Sołecka wysunęła propozycję przeznaczenia wymienionej kwoty na 4 zadania:



• zakup radarowego wyświetlacza prędkości, szacowany koszt ok. 15 267,20 zł
• zakup gabloty do salki integracyjnej, szacowany koszt ok. 3000 zł
• zakup ławostołów składanych, szacowany koszt ok. 10 000 zł
• modernizacja sali OSP, szacowany koszt 30 000 zł 

Uzasadnienie  realizacji  wymienionych  przedsięwzięć  wynika  z  konieczności  poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Zbytków (radarowy wyświetlacz prędkości) i komfortu ich
życia (sala  OSP wraz z  wyposażeniem, służy wszystkim mieszkańcom i  organizacjom z terenu
Zbytkowa)
Po  przedstawieniu  propozycji,  mieszkanka  Zbytkowa  zapytała  o  planowaną  lokalizację
wyświetlacza  prędkości.  Odpowiedzi  udzieliła  Burmistrz  Anna  Grygierek,  wskazując  dwie
możliwości, centrum Zbytkowa lub ul. 1 Maja. Wybór lokalizacji będzie podyktowany wynikami
ustaleń z zarządcami dróg. Inna mieszkanka zaznaczyła, że przy wyborze lokalizacji należy wziąć
pod uwagę trasę do szkoły, którą mają do pokonania dzieci z dzielnicy Zbytków – Borki. Po czym
przewodnicząca Komisji  Uchwał i  Wniosków odczytała  uczestnikom treść wniosku o przyjęcie
uchwały ws.  zatwierdzenia przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2023.  Zebranie
podjęło uchwałę przy 31 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się, nie odnotowano głosów
przeciw.

Po  podjęciu  uchwały,  zgodnie  z  porządkiem  obrad  głos  zabrali  zaproszeni  goście.  W
pierwszej  kolejności  Burmistrz  Anna Grygierek  poinformowała  o  dochodach  i  wydatkach  oraz
inwestycjach  na  terenie  sołectwa,  obejmujących  remonty  dróg,  przebudowę  ulicy  Sportowej,
przebudowę  i  odwodnienie  ul.  Strażackiej,  projekt  dokumentacji  budowy  kanalizacji  na  ul.
Tęczowej,  utwardzenie  poboczy  wzdłuż  ul.  Turstycznej,  wymiany  urządzeń  na  placu  zabaw.
Wskazała  także  na  wydatki  związane  z  utrzymaniem  pozostałych  dróg,  ich  wykaszaniem  i
wyłonieniem wykonawcy do przeprowadzenia odśnieżania w okresie zimy. W dalszej kolejności
poinformowała o kwotach przeznaczonych na utrzymanie przedszkola, zwróciła uwagę na fakt, że
zgodnie z przepisami,  subwencja oświatowa jest przekazywana wyłącznie na dzieci w grupie 6
latków.  Burmistrz  powiadomiła  też  zebranych  o  wniosku  złożonym  przez  grupę  młodzieży,
dotyczącym  budowy  toru  rowerowego  (typu  pumptrack)  oraz  o  działaniach  mieszkańców  ul.
Starowiejskiej,  ograniczających  ruch  na  drodze  publicznej.  W  celu  rozwiązania  ostatniej  z
wymienionych  spraw,  Burmistrz  nadmieniła  o  planach  zorganizowania  oddzielnego  spotkania.
Kolejno  głos  zabrali  jeszcze  Przewodniczący  Rady  Miasta,  Czesław  Greń  oraz  pełniąca  od
niedawna funkcję zastępcy Burmistrz, Magdalena Suchanek – Kowalska, która przedstawiając się,
krótko nawiązała do przebiegu swojej dotychczasowej kariery zawodowej.

Realizację 7 punktu zebrania rozpoczęła dyskusja dotycząca dostępności placu zabaw, na
którym  dochodzi  do  incydentów  ze  strony  gromadzącej  się,  w  godzinach  późnowieczornych,
młodzieży (również spoza sołectwa). Kilku mieszkańców zwróciło uwagę na brak patrolowania
miejsca przez policję. Zaproponowano rozwiązanie polegające na wyznaczeniu czasu korzystania
z  placu  w wyznaczonych godzinach.  Jedna z  mieszkanek zgłosiła  gotowość  do otwierania  i
zamykania placu zabaw w określonych czasie. Kolejny mieszkaniec zwrócił uwagę na fakt, że
poza zaśmiecaniem, głośnym zachowaniem, używaniem przekleństw, młodzież urządziła sobie
wc  na  terenie  przylegającym  do  strażnicy. W  tej  sytuacji  sołtys  zaapelował  do  rodziców
odpowiedzialnych za potomstwo, wymienił także możliwości spędzania wolnego czasu na terenie
sołectwa i w okolicy. Burmistrz Anna Grygierek zdeklarowała rozmowy w wymienionej sprawie z
policją. Mieszkaniec ul. Starowiejskiej zabrał głos ws. ograniczeń ruchu na drodze publicznej,
tłumacząc podjęcie działań przez mieszkańców, obroną uzasadnionego interesu mieszkańców.
Mieszkanka podniosła sprawę zalegania śmieci na terenie przy ul. Sportowej. W odpowiedzi
sołtys  stwierdził,  że  teren  o  którym mowa jest  terenem prywatnym.  Burmistrz  zaproponowała
mieszkańcom oczyszczenie terenu we własnym zakresie i wywóz śmieci na koszt gminy. Kolejna
uczestniczka  zebrania  zabrała  głos  ws.  zanieczyszczania  rowów  nieczystościami  płynnymi
przy ul.  Cieszyńskiej. Odpowiadając,  Burmistrz  stwierdziła,  że  na gminę  nałożono obowiązek
monitorowania sytuacji przy pomocy przeznaczonych do tego urządzeń (zadymiarka kanałowa).



Inna mieszkanka zapytała o termin budowy kanalizacji  w innych niewymienionych do tej
pory miejscach sołectwa, uzyskując odpowiedź, że aktualnie nie ma możliwości na sprecyzowanie
konkretnych terminów. Kolejna osoba upoważniona do zabrania głosu zadała pytanie odnośnie
przepisów dotyczących odprowadzania deszczówki z małych posesji do przydrożnych rowów.
Burmistrz stwierdziła, że taka możliwość istnieje wyłącznie na podstawie udzielenia zgody przez
zarządcę  drogi.  Następnie  sołtys  ostrzegł  mieszkańców  przed  ogłoszeniami  rozwieszanymi  na
terenie  sołectwa,  dotyczącymi  zakupu  nieruchomości.  Mieszkanka  Zbytkowa  nadmieniła  o
potrzebie naprawy nawierzchni i doposażenia ogródka za przedszkolem.   Ostatnie pytanie
zadane  przez  mieszkańca  dotyczyło  kontynuacji  inwestycji  związanych  z  oświetleniem
sołectwa.  W odpowiedzi  stwierdzono,  że gmina  uzależnia  podjęcie  inwestycji  od  możliwości
finansowych.  Aktualnie  brak zleceń na projekty oświetleniowe.  W ramach dyskusji  głos  zabrał
Czesław  Greń  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  nawiązując  do  sprawnie  przeprowadzonych
dożynek  gminnych,  dziękując  za  zaangażowanie  sołtysowi,  radzie  sołeckiej  i  mieszkańcom
Zbytkowa.

W dalszej  kolejności Przewodnicząca Komisji  Uchwał i  Wniosków odczytała wnioski  Zebrania
Wiejskiego tj.

• ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. 1 Maja w okolicy przejścia dla
pieszych prze sklepie Lewiatan

• ustawienie toi toia na terenie przy strażnicy OSP w okresie wiosna – jesień
• zagospodarowanie terenu za przedszkolem łącznie z doposażeniem
• kontynuacja remontów ulicy Sportowej

W  wyniku  głosowania  podjęto  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  wniosków  Zebrania  Wiejskiego
sołectwa Zbytków przy 34 głosach za i 1 wstrzymującym się.

O godz. 19.30 prowadzący Zebranie sołtys Zbytkowa, dziękując gościom i uczestniczącym
w obradach mieszkańcom sołectwa, zakończył spotkanie.


