Protokół
Zebrania Wiejskiego sołectwa Józefosław
z dnia 04.09.2015
Uczestnicy:
Gospodarze spotkania: Sołtys Józefosławia: Jan Dąbek
Rada Sołecka Józefosławia: Anna Czerwieniec, Felicja Drogowska,
Elwira Dworak, Elżbieta Gostkowska

Mieszkańcy Józefosławia: 43 osoby podpisane na liście oraz mieszkańcy Piaseczna i Julianowa
PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie i przyjęcie porządku obrad
Fundusz Sołecki 2015 – stan realizacji oraz zmiany
Fundusz Sołecki 2016 – głosowanie wniosków
Sprawy sołectwa – wolne wnioski i dyskusja

Ad. 1. Wprowadzenie/porządek
O godz. 19.00 zebranie zostało otwarte przez gospodarza spotkania Sołtysa Jana Dąbka. Ze względu na
zbyt niską frekwencję, p. Sołtys zapowiedział, że Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz.
19.15. O godz. 19.15 p. Sołtys odczytał porządek obrad, który został przyjęty przez obecnych. Ze
względu na konieczność podejmowania uchwał powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Dariusz
Ankiewicz oraz Jolanta Zel. Na protokolanta wybrano Annę Czerwieniec z Rady Sołeckiej.

Ad.2. Fundusz Sołecki 2015- stan realizacji i zmiany
P. Sołtys przedstawił stan realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 2015. Do dnia zebrania
zostały zrealizowane 4 przedsięwzięcia tj:
1.
2.
1.
2.

Strona www sołectwa
Zakup koszy na śmieci 10 szt.
Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury (50% kosztów)
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkoły

Do zrealizowanie pozostaje: (zadania muszą być wykonane do końca roku 2015)
1. Wieczór seniora – planowany na grudzień 2015.
2. Fragment chodnika na Osiedlowej – ze względu na brak uregulowania własności gruntu to
zadanie nie zostanie wykonane i pieniądze przeznaczone na ten cel (8.000 zł) na zebraniu
zostaną przesunięte na inny cel.

Następnie P. Sołtys przedstawił obecnym nowy wniosek dot. wykorzystania 8.000 zł z FS 2015, tj:
„Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w Józefosławiu” – 8.000 zł
Kwota zostanie przeznaczona na rozwiezienie kruszywa, które Józefosław otrzymał w ramach kruszywa
dla sołectw (200 ton) + ew. zakup dodatkowego kruszywa w roku 2015 i jego transport. Zadanie do
realizacji wrzesień/październik 2015.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Następnie przystąpiono do głosowania, wniosek zyskał następujące ilości głosów:
Za: 39 głosów
Przeciw : 0 głosów
Wniosek przyjęto – w zał. Uchwała nr 1

Ad. 3 Fundusz Sołecki 2016 – kwota 37.425 zł
Pani Anna Czerwieniec z Rady Sołeckiej przestawiła procedurę i terminy przyjmowania wniosków do
FS 2016, tj. wnioski mogą być składane przez: dorosłych mieszkańców sołectwa i podpisane przez 15
osób lub przez Sołtysa i Radę Sołecką.
Do dnia 31 sierpnia 2015 wpłynął 1 wniosek podpisany przez 15 osób tj:
1. Wniosek Rady Rodziców ZSP w Józefosławiu o sfinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego
do sali gimnastycznej w nowo wybudowanym skrzydle szkoły na kwotę 15.000 zł (sala
gimnastyczna będzie służyła nie tylko dzieciom z naszej szkoły, ale również funkcjonującym w
naszej rejonie klubom sportowym. Zapewne umożliwi ona również organizowanie różnych
imprez sportowych dla mieszkańców sołectwa)

Dnia 2 września 2015 na spotkaniu Rady Sołeckiej, Rada Sołecka zaproponowała następujące wnioski
do FS 2016:

2. Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa (rzutnik dostępny w Klubie Kultury, do wykorzystywania
na zebraniach wiejskich, spotkaniach z mieszkańcami, innych imprezach organizowanych w
ramach działalności sołectwa) – 3000 zł
3. Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu (ze wskazaniem na zakup ogólnodostępnych
komputerów/ książek) – 3000 zł
4. Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie – 5.000 zł (zakup dodatkowego kruszywa
i jego transport)
5. Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa – 500 zł (utrzymanie domeny, drobne
zlecenia graficzne)

6. Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu – 3700 zł (informacje o Klubie Seniora
przestawiła Pani Felicja Drogowska z Rady Sołeckiej, jednocześnie Przewodnicząca Klubu;
kwota zostanie przeznaczona na działalność regulaminową Klubu, m. in. na warsztaty
komputerowe /w tym, nauka obsługi komputera w systemie Windows, podstaw internetu i
znajomość bankowości elektronicznej/ dostępne dla wszystkich mieszkańców sołectwa
niezależnie do wieku).
1. Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie – 20.000 zł (w tym mieści się zakup
małej architektury- kosze, ławki, nowe nasadzenia, pielęgnacja zieleni, dodatkowe koszenie,
sprzątanie itp.)

Następnie Pan Sołtys zapytał zebranych, czy chcieliby zaproponować dodatkowe wnioski,
dodatkowych wniosków nie było, w związku z tym przystąpiono o głosowania.
Zdecydowano, że głosowanie będzie pozytywne tj. liczymy tylko głosy na TAK, do realizacji przechodzą
wnioski z największa ilością głosów (do wyczerpania budżetu).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej - 15.000 zł – 36 TAK
Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa 3000 zł – 20 TAK
Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu 3000 zł – 33 TAK
Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie – 5.000 zł – 27 TAK
Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa – 500 zł – 37 TAK
Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu – 3700 zł – 31 TAK

Przed głosowaniem ostatniego wniosku o 20.000 zł na „Utrzymanie i rozwój trenów publicznych” Pan
Sołtys poinformował, że zostało na ten moment 7.225 zł z budżetu i złożył wniosek o obniżenie do tej
kwoty wniosku nr 7.
Wniosek poparło 25 osób, w związku z tym do tej kwoty obniżono wniosek nr 7
7. Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie – 7.225 zł – 35 TAK

Ostatecznie lista wniosków do realizacji z FS 2016 przestawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakupu sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej ZSP w Józefosławiu - 15.000 zł
Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa - 3000 zł
Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu - 3000 zł
Utrzymanie gminny dróg gruntowych w sołectwie – 5.000 zł
Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa – 500 zł
Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu – 3700 zł
Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie – 7.225 zł
RAZEM: 37.425 zł

W zał. Uchwała nr 2 dot. FS 2016

Ad. 4. Sprawy sołectwa - wolne wnioski, pytania – zgłoszone podczas całego zebrania
1. Wniosek o wymalowanie oznakowania poziomego na ciągu pieszo-rowerowym na ul.
Julianowskiej.

2. Wniosek o wybudowanie fragmentu chodnika na ul. Ogrodowej – przy parku.
3. Pytanie o termin realizacji przebudowy ul. Wilanowskiej (odpowiedzi udzielił p.radny Robert
Widz – przebudowa, łącznie z fragmentem chodnika do Uroczej- rozpocznie się na wiosnę
2016 r.)
4. Wniosek o korektę rozkładu jazdy linii P2 oraz o większa punktualność – obecnie rozkład nie
jest dopasowany do planu lekcji dzieci oraz busik notorycznie się spóźnia, nawet o 15 min.
5. Wniosek o uregulowanie stanu prawnego ul. Wenus – obecnie na fragmencie gminnej części
(zatoki) stoi pralniomat
6. Wniosek o budowę progu zwalniającego na ul. Kameralnej przed przejściem dla pieszych (ew.
wyniesienie przejścia dla pieszych)
7. Wniosek o uregulowanie parkowania przy ul. Kameralnej (znaki zakazu nie działają ). Wniosek
o zamontowanie słupków ograniczających parkowanie na chodniku na ul. Kameralnej ( po
stronie szkoły lub obu stronach).
8. Wniosek o reorganizację ruchu na skrzyżowaniu Wilanowskiej i Cyraneczki – obecnie tworzą
się duże korki
9. Wniosek o patrole policji na ul. Cyraneczki w związku z wyścigami), które się odbywają w
godzinach wieczornych i nocnych (hałas, niebezpieczeństwo)
10. Pytanie: Co się dzieje w temacie szerokopasmowego internetu poruszanego na ostatnim
zebraniu? Pan Sołtys poprosił o odpowiedź p. radnego Roberta Widza.
Odp: Firma zainteresowana budową sieci z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
wodociągowej dostała upoważnienie od Burmistrza do rozmów z PWIK; na razie nie są znane
wyniki rozmów.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządziła: Anna Czerwieniec

