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Protokół 
z zebrania wiejskiego sołectwa Pustki 

 
Zebranie odbyło się w dniu 09 września 2015 r. o godz. 1700, w lokalu świetlicy wiejskiej 
w Pustkach. 
Na ogólną liczbę 119 stałych mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 13 osób, 
Zebranie odbywało się w I terminie dlatego, że uczestniczyło więcej aniżeli 1/10 stałych 
mieszkańców.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 
 
Ponadto w zebraniu udział brali: 
1) Wójt Gminy Tomasz Waruszewski, 
2) Radny Przemysław Kotewicz 
3) Insp. ds. obsługi rady gminy Elżbieta Umińska 

 
Porządek zebrania:  
1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania. 
2. Konsultacje zmiany Statutu Sołectwa.  
3. Uchwalenie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. 

a) zgłoszenie propozycji przedsięwzięć, 
b) dyskusja, 
c) podjęcie uchwały. 

4. Zapytania i wnioski.  
 

 
Przebieg zebrania:  

 
Ad 1 
Zebranie otworzyła i prowadziła Sołtys wsi Pani Sylwia Kamińska. Powitała zebranych             
i stwierdziła ważność zebrania jak na wstępie protokołu.  
Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt porządku zebrania. 
Nie zgłoszono dodatkowych punktów do porządku obrad. 
Porządek zebrania  w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 2 
Konsultacje zmiany Statutu Sołectwa 
 
Insp. Elżbieta Umińska poinformowała, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym przedstawia się do konsultacji zmianę Statutu 
Sołectwa Pustki polegającą na wykreśleniu ust. 3 w § 11, który dotyczy ryczałtu sołtysa 
na pokrycie kosztów dojazdu w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia. 
Kwota ta jako ryczałt jest opodatkowana. Po wykreśleniu przepisu ze Statutu Sołectwa, 
Radzie Gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie diety, podobnie jak 
dieta za udział w sesjach i organizację pracy sołectwa, którą sołtysi otrzymują na 
podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
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Ad 3 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy i wskazania 
przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 
 
a) zgłaszanie wniosków 
 
Pani Sołtys poinformowała, że w przyszłym roku sołectwo będzie dysponowało 
funduszem w kwocie 12 282,07 zł. Zgłosiła następujące przedsięwzięcia do realizacji w 
ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku: 
1. Projekt linii kablowej oświetlenia- 3 000,00 zł 
2. Zagospodarowanie pętli autobusowej - 3 500,00 zł 
3. Doposażenie sali wiejskiej- 5 000,00 zł 
4. Organizacja rozgrywek sportowych- 782,07 zł 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 

 
b) podjęcie uchwały 
 
Pani sołtys odczytała projekt uchwały. 
Zebranie wiejskie podjęło uchwałę w sprawie wniosku do Wójta Gminy ze wskazaniem 
przedsięwzięć do realizacji w 2016 roku, w ramach funduszu sołeckiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2. 
 
Ad 4 
 
Wnioski i zapytania. 
Wójt poinformował, że Gmina przygotowuje się do opracowania Strategii rozwoju 
Gminy. W związku z tym apelował o zgłoszenie przedsięwzięć do uwzględnienie w 
Strategii. 
Do strategii zgłoszono następujące wnioski: 
- położenie asfaltu przez wieś poprzez nowe działki. 
 
Pani sołtys wnioskowała o postawienie znaku ograniczenia tonażu do 2,5 tony przy 
wyjeździe z lasu. Od strony wsi takie znak jest. 
 
Wójt odpowiedział, że zgłosi potrzebę ustawienia takiego znaku. Poinformował, że 
Gmina występowała do Nadleśnictwa o partycypację w kosztach  budowy tej drogi, ale 
odpowiedź była negatywna. Wójt apelował, aby zgłaszać przypadki korzystania z tej 
drogi przez Nadleśnictwo.  
 
Mieszkańcy zgłosili, że niepotrzebnie równano drogę i została przez to zniszczona. 
Zniszczony został mostek i też nie naprawiono.  
 
Pani sołtys  poinformowała, że rozmawiała z Panem Bieleckim i panem Oelbergiem w 
sprawie usunięcia karp i poszerzenia drogi, ale nic w tej sprawie nie zrobiono.  
 
Mieszkańcy uważają, że przed podjęciem naprawy dróg powinno skonsultować się z 
sołtysem.  
 
Radny Przemysław Kotewicz stwierdził, że problemem jest to, że w tej wsi drogi są 
wysoko wykorytowane.  
 



 3 

Na zebraniu mieszkańcy poruszyli także sprawę zakupu stołów do świetlicy. Według 
wcześniejszych ustaleń miały być zakupione z budżetu Gminy.  
Wójt odpowiedział, że będzie starał się jeszcze w tym roku sfinalizować zakup stołów.  
  
Poruszono także sprawę wiaty przystankowej i altany w pobliżu przystanku. 
 
Wójt odpowiedział, że  Gmina przyjęła standaryzację wiat przystankowych. Kosztuje 
około 5000 zł. Doliczyć trzeba koszt utwardzenia placu, około 3500 zł. W tej chwili 
trzeba zdecydować czy wiata, czy altana.  
 
 
 
Na tym zebranie zakończono.  
 
 
Protokołowała                                                            Sołtys wsi  
Elżbieta Umińska                                                      Sylwia Kamińska 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


