
Sołtys i Rada Sołecka 

Józefosławia 

 

Protokół Zebrania Wiejskiego sołectwa Józefosław z dnia 20.09.2019roku 

 

Uczestnicy:  

Gospodarze spotkania: 

Sołtys Józefosławia: Jan Dąbek 

Rada Sołecka: Ewa Bielska, Marek Kloc, Ilona Ośko, Alicja Perlińska, Bartosz 

Kijek, Anna Rupińska,  Katarzyna Marciniak 

Mieszkańcy Józefosławia: 86 osób popisanych na liście  

 

Proponowany porządek zebrania: 

1. Omówienie, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad . 

2. Omówienie i przegłosowanie zmian w Funduszu Sołeckim na 2018 r. 

3. Omówienie i przegłosowanie wniosków Funduszu Sołeckiego na 2019 r. 

4. Wolne wnioski 

Ad.1.Omówienie, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad: 

Zebranie otworzył o godzinie 19.00 i prowadził Sołtys Józefosławia Jan Dąbek. 

Ze względu na niską frekwencję, p. Sołtys zapowiedział, ze zebranie rozpocznie 

się w drugim terminie o godz. 19.15. 

Zebranie  rozpoczęło się w drugim terminie, odczytano porządek obrad, który 

został zatwierdzony przez obecnych. Na potrzeby porządku przebiegu zabrania 

powołano Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Wniosków i Uchwał w składzie: 

-  Pani Maria Rońda, Pan Marek Kloc,  Pan Bartosz Kijek.  

Sporządzono listę obecności (obecnych 86 osób). Na protokolanta wybrano 

Katarzynę Marciniak, Annę Rupińską, sekretarzem spotkania została Ilona Ośko. 

Na Zebraniu obecny był Wice wiceburmistrz Gminy Piaseczno Pan Robert Widz,  

Radna Rady Miejskiej z Józefosławia Pani Katarzyna Krzyszkowska-Sut, 

kandydat KO do sejmu 2019 Pan Piotr Kandyba, 



Meritum:  

Ad.2 Omówienie i przegłosowanie zmian w Funduszu Sołeckim na 2018 

Sołtys i rada Sołecka pytali obecnych przedstawicieli realizowanych wniosków 

budżetowych 2018 o ich stan realizacji.  

Klub Seniora zatwierdził pełny plan realizacji. 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom oświadczył, że do wykorzystania na budki 

lęgowe dla ptaków pozostało 450 zł 

 

Zgodnie z planem oświetlenie led w parku oraz planowane ławeczki 

zawnioskowane przez Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław mają zostać 

zamontowane do końca roku. 

 

Strona www Sołectwa jest obecnie budżetowana bezpośrednio przez Gminę.  

 

Podsumowując; 

Z zadań budżetowych na 2018r. uzyskano wolną kwotę w wysokości 1859zł, 

którą w głosowaniu jawnym, przekazano na tłuczeń. (73 głosy na Tak) 

 

Przed przestawieniem i głosowaniem wniosków budżetowych na rok 2020, 

Pani Alicja Perlińska odczytała pismo Katarzyny Marciniak „powitanie do 

mieszkańców”.  

 

Otwarcie prezentacji wniosków rozpoczęło się pod głosowaniem nad przyjęciem 

ostatniego na liście wniosku, który posiadał braki formalne aby go przyjąć. 

Mieszkańcy głosując (32 głosy na tak), sprawili, że wniosek Pana 

Petrykowskiego o namalowanie pasów na jezdni przy osiedlach Zakątek I oraz 

Zakątek II wszedł pod normalne głosowanie i obrady budżetu 2020. 

 

Wniosek złożony przez mieszkankę naszej wsi o usypanie/ wykonanie górki dla 

dzieci, na zimowe saneczkowanie niestety nie przeszedł.  

Wniosek ten zostanie zgłoszony jako Zadania do Gminy na rok 2020. 

 

Ad.3 Omówienie i przegłosowanie wniosków Funduszu Sołeckiego na 2019 r. 

Sołtys Józefosławia przedstawił procedurę i terminy przyjmowania wniosków, 

sekretarz wyświetlił na tablicy zgłoszone 18 wniosków (propozycje opiewały na 

kwotę 153 400 zł). Budżet Sołectwa Józefosław na rok 2020 to kwota 56 600 zł. 

 

 

 

 



 

Sołtys zaproponował poddać pod pierwsze głosowanie wnioski nr 1 oraz 7, aby 

razem były  objęte głosowaniem:  

Materiały biurowe 1000 zł oraz tłuczeń 4000 zł (72 głosy oddane na tak) 

W związku ze zgłoszonym sprzeciwem przez Panią Annę Czerwieniec, aby 

głosować oddzielnie na oba wnioski, odbyło się głosowanie: 

Za: 4 głosy 

Przeciw: 65 

Wstrzymało się 6 

W związku z powyższym oba wnioski weszły do budżetu na rok 2020. 

 

Głosowaniem przyjęto ustalenie, że na początku wnioskodawcy prezentują 

wnioski. Po pełnej prezentacji wszystkich wniosków odbędzie się głosowanie. 

 

Prezentowane wnioski do Funduszu Sołeckiego na rok 2020.w załączeniu do 

protokołu. 

Poniżej wyniki ostateczne odbytego głosowania, które odbyło się w sposób 

prawidłowy, spokojny. 

 

Cel wniosku 

Kwota 

dofinansowania 

Dane 

wnioskodawcy 

Złożony 

formalnie 

z podpisami Ilość głosów 

Materiały 

biurowe 

Sołectwo 1 000 Sołectwo tak 85 

Tłuczeń 4 000 Sołectwo tak 85 

Kocie oczka – 

oznakowanie 

przejść dla 

pieszych 8 000 Sołectwo tak 58 

Festiwal 

Musica Classica 10 000 Con Fuoco tak 49 



 

 

 

Zebranie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Dla zziębniętych i zgłodniałych 

uczestników Koło Gospodyń Wiejskich Józefosław przygotowało 

poczęstunek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja 

Dnia Dziecka 17 100 

RR SP im. 

Korczaka tak 48 

Budki lęgowe 1 500 

Stowarzyszenie 

Józefosław 

Nasz Wspólny 

Dom tak 47 

Urządzenie dla 

dzieci przy 

Klube Kultury 

na ul. 

Cyraneczki 10 000 

Pomysł na 

Józefosław tak 42 

Dofinansowanie 

zajęć dla 

Seniorów 5 000 Klub Seniora tak 42 


