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Protokół
z Zebrania Wiejskiego sołectwa Jelna

odbytego w dniu 14.09.201,4 r.

Zębranierczpoczęło się o godz. 1400, tj. w 2 terminie. Przewodniczący stwierdził iZ
zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg. lisĘ obecności - 31 osób.

Na sekretarz a zebraria wybrano Pana: Andrzeja Chojnackiego,

4. Porządek zebtania:
1 ) otwarcie zebr ania i stwierdzenie prawomocności,
2) wybór sekretarza zebrania,
3) przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego na 2015 r.,

4) sprawy tóżne.

Ad 3) W tematykę punktu obrad wprowadził Sołtys. Przecą,tń pismo w sprawie Funduszu
Sołeckiego wystosowane przez Burmistrza Miasta i Gminy, informujące o: kwocie Funduszu
(25.296 zł.), warunkach jakie musi spełniaó wniosek sołectwa, charakterue przedsięwzięó,
kalkulacji kosztóą oraz komu przysługuje inicjatywa zgłaszania propozycji wniosków do
uchwalenia. Następnie Sohys poinformował, że nad propozycją przeznaczęnia środków Funduszu
obradował Rada Sołecka. Zgłoszono 5 propo zycji przedsięwzięó z częgo wybrano 3 następujące:
1. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej odcinek od szkoły podstawowej do drogi
powiatowej (nr działek 159513 i I594l9) -przęznaczona kwota 13.000 zŁ.

2. Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej (nr. dz.4423) -przęznaczona kwota 2.000 zł..
3. Zakup pompy ciśnieniowej dla OSP Jelna -przeznaczona kwota 10.296 zł.

Następnie Sołtys poddał pod dyskusję propozycje podziału Funduszu. W zakresie propozycji Rady
zadano pytania dotyczące zakupu agregatu wysokociśnieniowego dla OSP. Odpowiedzi udzielił
Sohys, stwierdzając, iż jest on potrzebny do tego by nowy samochód mógł otrzyrnać status

,,bojowego" i realizować dziŃańa gaśnicze. Dodatkowych informacji udzielił Pan Bogdan Tudryn,
stwierdzając,iżtą klasy agregat umożliwia skuteczne gaszenie przy poborzemńej ilości wody.
Po wyczerpaniu dyskusji i braku innych wniosków dotyczących funduszu Przewodniczący poddał
uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku o ptzyznanie środków z funduszu sołeckiego narealizację
zadafl, /w - zgłoszonych przez Radę Sołecką. W głosowaniu za tch przyjęciem było 30 osób,
przeciw 0, wstrzymujący 1.

Po głosowaniu głos zńrńAndrzej Chojnacki, który stwierdził, iż cieszy fakt, że Zebtarllę Wiejskie
obecne, jak i poprzednie przyjmują do realizacji proponowane przęz nas wniosk| dzięki którym
mogliśmy ztealizować wiele rozwojowych przedsięwzięć. Przykładem tego są projekty: droga od
szkoły do Nowej Sarzyny (obecnie zakończono procedury formalne jak mapy, dokumentacja
projektowa, wniosek o dofinansowanie w ramach programu ,,Schetynówek" i w przyszĘm roku
droga tabędzie w całości wykonana), dokumentacja krytej podłogi - zadanię dzięki sprzyjającym
okolicznościom zostało już wykol7ane, zagospodarowanie terenów przy Stawach i Domu Kultury -
zadańe posiada wykonaną dokumentację, pozwolenie na budowę i etapami zaczynaffLy go
realizować. Reasumując - nasze decyzje podejmujące do realizacji śmiałe wyzwania doczekały się
stosunkowo szybko dodatkowego dofinansowania z budżetu i są zrealizowale, lub w trakcie
realtzacji. Tak samo zńożeniem tegorocznego funduszu jest wsparcie zadan, które dzięki temu
uzyskaj ą dodatkowe dofinansowanie z budżetu.
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Ad 4) Sprawy rożnę.

Zębrań pytali w następujących kwestiach:
Pan Ner - wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do jego posesji.
Odpowiedź Sołtysa - zadanię będzie zręalizowarte w tym roku,
Wielu poruszało kwestię na jakim etapie jest projekt kanaltzacji.
Odpowiedź Sohysa - istnieją problemy na etapie uzgodnienia map, które projektant wykonń na
niewłaściwym programie i nie można ich uzgodnić. Przyczynił się do tego wniosek zebtania
wiejskiego sprzed kilku lat o uwzględnienie odwołń, co spowodowało istotne zmiarry w przebiegu
kanalizacji, Iiczbie przepompowni i co najwazniejsze - projektant wykroczył z projektem poza
obszar dla którego sporządzono mapy dla celów projektowych. Mozna było wówczas przyjąc
projekt a odwołania uwzględnić w dodatkowej dokumentacji. Decyzja zebranych była jednak inna.
Obecnie sprawę przejął. osobiście Burmistrz Rychel, który wrazzprezęsęmZGKPanem Wołochem
zobońapał się doprowadzió go końca.
Pani Bączek poruszyła problem pylenia jej posesji z drogs,,Borki".
W odpowiedzi Pan Chojnacki stwierdził, aby temat tęn uznać za zarlkłtięty. W przyszłym roku
droga będzie asfaltowana, stąd nie ma sensu podejmowaó tamjakichś innych dorńnychrozv,ltązań.
Wykonanie drogi było by już w tym roku, ale ze wzg\ędlnazbYpóźne wykrycie przęz inwestycje
że częśó działek nie posiada uregulowanego stanu prawnego nie zdążono ze złożęnięm wniosku
w 2013 roku. Sytuacja ta miałajeden mĄ plus, gdyz wnioskował o ujęcie we wniosku zamiennie
drogi ,,Klasztornej", dla tego tematu czasbyłtakże za krótki, niemniej prrysłużyŁ się utrzymaniu
dokumentacji projektowej w mocy, gdyż ta na dniach by wygasła i gdyby zaczynać od nowa to

o wykonanym w bieżącymroku asfaltowaniu części drogi,,Klasźornej" nie było by mowy.

Pan Sołtys w uzupełnieniu dodał, iż cały czas prowadzone są działania w kierunku dalszego
asfaltowania drogi ,,Klasztornej". W zakresie tym po odbytych rozmowach poczyniono ustalenia, ze
Nadleśnictwo zapewni kamień na podbudowę a Gmina w 2015 roku wykona nawierzchnię
asfaltową na dalszej długości drogi.

W pozostałych kwestiach złożono wniosek o ustawienie znaku fLa drodze krajowej 7"7,

informującego o skrzyżowaniu z drogą gminna Jelna - Przychojec na wysokości kapliczki.
Poruszono też kwestię dalszego oczyszczania rzek| tu Sołtys informował o podejmowanych
staraniach, jak teZ o problemach ze szkodami powodowanymi przez będące pod ochrona prawra
bobry.

Na tym tematykę obrad \ryyczelpano i Przewodniczący zakończył zebranie.

Sekretarz: Zebrania:
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