
PROTOKÓŁ 
z zebrania wiejskiego sołectwa Jelna odbytego w dniu 09.12.2012r.W zebraniu uczestniczyło 

41 mieszkaoców wg załączonej listy obecności.   
 
 

Zebranie otworzył Pan Sołtys Michał Zawadzki powitał wszystkich zebranych, a następnie 

przedstawił następujący porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór sekretarza zabrania. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy działki o nr ewid. 2235, położonej 

w miejscowości Jelna. 

5. Opinia na temat sprzedaży działki o nr ewid. 2094 położonej w miejscowości Jelna 

(Baranówka). 

6. Przeznaczenie drzewa z lasu gminnego przy drodze krajowej nr 77 z tzw. Wału 

na potrzeby naszej parafii i klasztoru.  

7. Pomoc w przetrwaniu zbliżającej się zimy osobom samotnym oraz z ubogich rodzin. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

Pan Jan Maruszak zapytał dlaczego zebranie zorganizowano o tak nietypowej porze dnia. 

W odpowiedzi Pan sołtys poinformował, że w godzinach popołudniowych członkowie Rady 

Sołeckiej będą roznosili wigilijne opłatki, dlatego wyjątkowo zebranie o tak wczesnej porze. 

Po tym wyjaśnieniu Pan Sołtys poddał porządek obrad pod głosowanie. Jednogłośnie 

przyjęto porządek obrad.  

Na sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano Pana Alfreda Miazgę.  Następnie Pan Sołtys 

poinformował, że do protokołu z poprzedniego zebrania nikt nie zgłosił zastrzeżeo, po czym 

poddał go pod głosowanie. Protokół przyjęto jednogłośnie.  

Ad.4. W tematykę punktu wprowadził Pan Sołtys, podając informację gdzie działka 

się znajduje oraz kto z mieszkaoców jest zainteresowany jej dzierżawą. Obecny na zebraniu 

Pan Grzegorz Szarek potwierdził zainteresowanie dzierżawą tej działki z przeznaczeniem 

na parking wysokotonażowych samochodów, którymi świadczy usługi transportowe. Pan 

Henryk Szydło zapytał, czy Starostwo Powiatowe inaczej traktuje gminę Leżajsk a dokładnie 

Stare Miasto, ponieważ tam są ustawione 

ograniczenia w tonażu. W odpowiedzi Pan Sołtys poinformował, że prowadził  rozmowy z 

Panem Starostą i Członkiem Zarządu, którzy stwierdzili, że brak jest przesłanek, aby na 

drodze powiatowej w Jelnej ustawid ograniczenia co do tonażu. Również Pan Sołtys 

poinformował, że nie ma prawnych przeszkód (przepisów), aby na przedmiotowej działce nie 

można było parkowad tego typu aut. Informacja podana została, na podstawie uzgodnieo z 

Policją. Wolą jednak zebranych  mieszaoców jest aby zaparkowane auta nie ograniczały 

widoczności wyjeżdżającym z bocznej podporządkowanej drogi oraz by taki zapis pojawił 

się w zapisach umowy dzierżawy. Pan Henryk Szydło zwrócił uwagę, aby umowa dzierżawy 

była w odpowiedni sposób zredagowana, która pozwalała by Gminie rozwiązad umowę w 

razie nie stosowania się do jej zapisów. Następnie Pan Sołtys poddał pod głosowanie: 40 za 

przyjęciem, 1 przeciw.  



Ad.5. Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że działka ta jest drogą gminną znajdującą 

się na ,,Baranówce’’ . Pani Dorota Haczyk potwierdziła chęd kupienia działki i poinformowała, 

że w obrębie tej działki będzie przestawiany transformator. Pan Sołtys wyjaśnił, że otrzymał 

pismo z gminy, w którym stwierdzono, że Pani Bożena Muskus jest przeciwna sprzedaży. 

Jednak mimo wszystko jest potrzebna opinia zebrania wiejskiego w tym temacie.  

Pan Stanisław Marcinowski stwierdził, że od czasów komasacji nikt tej drogi nie używał 

i do tej pory droga ta jest nieprzejezdna.  

Następnie Pan Sołtys poddał pod głosowanie ten wniosek i przy 1 wstrzymującym się, 

wszyscy zebrani byli za przyjęciem tego wniosku.  

Ad. 6. Pan Sołtys poinformował że w lesie gminnym przy drodze krajowej nr 77 zostało 

wycięte drzewo w ilości 20m3 i jest możliwośd przeznaczenia go na potrzeby Parafii 

i Klasztoru, jeśli zebrani tak zdecydują. Pan Jan Maruszak zwrócił uwagę, by drzewo to było 

na pewno wykorzystane na budowę kaplicy cmentarnej. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali 

wniosek.  

Ad. 7. Przewodniczący zebrania poinformował zebranych że budżet MGOPS został 

zaplanowany na rok 2013 na kwotę 10 mln zł. Przedstawił jakie kwoty są przeznaczone 

na poszczególne zadania.  Stwierdził też, że wszyscy mieszkaocy którzy kwalifikowali się 

do uzyskania pomocy społecznej w 2012 roku otrzymali ją, jednak są mieszkaocy których 

ta pomoc by obejmowała lecz nie starają się o jej uzyskanie z różnych przyczyn. Pani Dorota 

Haczyk proponuje by kontrolowad pomoc rzeczową i finansową dla osób objętych pomocą 

społeczną. Pan Henryk Szydło zapytał jaką kwota z całkowitej wartości ustalonego budżetu 

jest przeznaczana na administrację. Pan Sołtys poinformował, że jest to kwota rzędu 800 tys. 

zł. Pan Radny Piotr Zygmunt zaproponował zbiórkę mebli i odzieży by następnie przekazad je 

potrzebującym mieszkaocom sołectwa.  

Ad. 8. Pan Piotr  Wojtanowski przedstawił problem Maliniaki którą jest koniecznośd 

wyczyszczenia, pogłębienia i odmulenia ponieważ zalewa mu posesję. Pan Sołtys powiedział, 

że uwagi przekaże do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeo Wodnych w Rzeszowie – 

Inspektorat Leżajsk. Pan Janusz Drożdżal zapytał co z bobrami, ponieważ istnieje ryzyko 

zapadnięcia się asfaltu koło Kościoła oraz posesji Pana Stefana Mierzwy. Pan Sołtys 

powiedział, że w przedmiotowej sprawie wstąpi z pismem do administratora rzeki 

Malinianki. Pani Dorota Haczyk proponuje by każdy kto mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie 

rzeki,  w swoim zakresie wykonał prace porządkowe. Pan Jan Maruszak powiedział, że Gmina 

powinna zlecid geodecie wytyczenie granic  brzegu rzeki, wówczas było by możliwe 

wyegzekwowanie od mieszkaoców dbałości po porządek w obrębie rzeki. Pan Janusz 

Drożdżal zwrócił uwagę na zły stan dróg w Sołectwie oraz długo ciągnące się procedury 

związane z kanalizacją. Pan Kazimierz Kieler zgłosił problem zakrzaczenia od strony Pana 

Ryczkowskiego. Pan Zdzisław Ner zapytał co z oświetleniem drogi do jego posesji, dlaczego 

tak długo czeka na realizację tej inwestycji. Pan Kazimierz Nowak proponuje zmianę 

świecenia lamp przy drodze gminnej – wcześniejsze ich zapalanie się. Pan Zdzisław Ner 

powiedział by oszczędności w oświetleniu nie szukad na wsi lecz w mieście.  

Na tym tematykę zebrania wyczerpano i przewodniczący zakooczył obrady.  



 

SEKRETARZ ZEBRANIA                                                    PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA 

                                                                                            

Alfred Miazga                                                                                            Michał Zawadzki  


