
Protokół 

z zebrania wiejskiego sołectwa Bagno 

Zebranie odbyło się w dniu 11 września 2014 r. o godz. 1730, w lokalu świetlicy wiejskiej 

w Bagnie. 

Na ogólną liczbę 208 stałych mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 22 

mieszkańców, a więc więcej aniżeli 1/10 stałych mieszkańców. 

Zebranie odbywało się w I terminie. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

Ponadto w zebraniu udział brali: 

1) Wójt Gminy Tomasz Waruszewski 

2) Radna Gminy Barbara Grzywacz 

3) Radna Gminy Mirosława Granica 

4) Przedstawiciel Urzędu Gminy Paulina Kamińska 

Porządek zebrania: 

1) Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania 

2) Uchwalenie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. 

a) zgłoszenie propozycji przedsięwzięć 

b) b) dyskusja 

c) podjęcie uchwały 

3) Informacje o bieżących sprawach Gminy 

4) Zapytania i wnioski 



Przebieg zebrania: 

Ad 1 

Zebranie otworzyła i prowadziła Sołtys wsi Grażyna Bąkowska, 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 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 2 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy i wskazania 

przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 

a) zgłaszanie wniosków 

Przedsięwzięcia do realizacji zgłosiła Sołtys, wniosek stanowi załącznik nr 2. 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

b) podjęcie uchwały 

Prowadzący zebranie odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu, zebranie wiejskie 21 głosami „za", 1 głosem, przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi się , podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy i 

wskazania przedsięwzięć do realizacji w 2015 roku, w ramach funduszu sołeckiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3. 



Ad 3 

Wnioski i zapytania. 

Mieszkańcy podjęli dyskusję na temat budowy boiska do gry w siatkę, które ma 
być realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Sołtys wsi Bagno przedstawiła 
argumenty za wykonaniem tej inwestycji. Pomimo kilku uwag, pieniądze na ten cel 
zostały wstępnie zarezerwowane. Omówiono także kwestię zakupu namiotu na potrzeby 
wsi Bagno. 

Przedyskutowano realizację montażu halogenu oświetleniowego, na który także 
zaplanowano środki z funduszu sołeckiego. 

Mieszkańcy poruszyli temat drogi w Bagnie, Sygnalizując, że nie da się po niej 
jeździć. Wójt odpowiada, że na chwilę obecną gmina jest w stanie naprawić drogę przez 
nawiezienie grubego żwiru lub pospółki. W przyszłości gmina chciałaby utwardzić drogę. 

Mieszkańcy zgłaszają problem nieprzejezdnej drogi zimą i pytają gdzie ten 
problem zgłaszać. Wójt przywołuje nazwisko pracownika, który zajmuje się sprawą 
odśnieżania i prosi o zgłaszanie w przypadku nieprzejezdnej drogi. 

Mieszkańcy zapytali o budowę kanalizacji odbierającej nieczystości płynne z ich 
posesji. Na co Pan wójt odpowiada, że w planach na najbliższe 4 lata jest uwzględniona 
budowa kanalizacji Bagno- Jamielnik z oczyszczalnią w Bagnie, 

Poruszono temat niebezpiecznego wyjazdu z posesji. Mieszkańcy apelują o 
przycięcie drzew. Wójt zapewnił, że gmina zrealizuje ich prośbę. 

Mieszkańcy wyszli z propozycją odnowienia istniejącego przystanku. Wójt 
zapewnia mieszkańców, że w przyszłym roku postara się o odnowienie przystanku lub 
jeśli się uda to wymienić na nowy. Gmina dąży do standaryzacji przystanków, aby 
wszędzie były jednolite i zadbane. 

Poruszono także kwestię braku znaku drogowego wskazującego dojazd do 
miejscowości Bagno jadąc od strony Jamielnika. Wójt potwierdził słuszność uwagi. 

Mieszkańcy sygnalizują problem biegających bezpańskich psów. Wójt informuje, 
że na terenie ZUK w Mszanowie gmina posiada kojce dla zwierząt. Niestety zwierzęta 
mogą tam być krótki czas, a później trafiają do schroniska. 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała Sołtys wsi 

Kamińska Paulina 


