
Protokół 
z zebrania wiejskiego sołectwa Jamielnik 

Zebranie odbyło się w dniu 11 września 2014 r. o godz. 1845, w lokalu świetlicy wiejskiej 
w Jamielniku. 
Na ogólną liczbę 1049 stałych mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 48 
mieszkańców, a więc mniej aniżeli 1/10 stałych mieszkańców. 

Zebranie odbywało się w II terminie i zgodnie z § 16 pkt 5 Statutu Sołectwa jest ważne 
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

Ponadto w zebraniu udział brali: 

1) Wójt Gminy Tomasz Waruszewski 
2) Radny powiatu nowomiejskiego Wacław Jabłoński 
3) 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) Zapytania i wnioski 

Przebieg zebrania: 

Ad 1 

Zebranie otworzyła i prowadziła Sołtys wsi Anna Dymowska, powitała zebranych 
i stwierdził 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. 

Zebranie wiejskie przyjęło uchwałę w sprawie wniosku do Wójta Gminy ze wskazaniem 
przedsięwzięć do realizacji w 2015 roku, w ramach funduszu sołeckiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3. 

Ad 3 

Wnioski i zapytania. 

Pani Dyrektor Szkoły w Jamielniku zwróciła się z prośbą do mieszkańców o 
zgodę na zakup urządzeń do ćwiczeń na szkolne boisko. Środki na to przedsięwzięcie 
miałyby być pozyskane z funduszu sołeckiego. Sołtys wsi Jamielnik ujęła to planie 
funduszu sołeckiego. Pomimo kilku uwag w tej sprawie, pieniądze na ten cel zostały 
wstępnie zarezerwowane. 

Poruszono temat remontu ulicy Kasztanowej ( w wysokości 20 OOOzł finansowany 
ze środków funduszu sołeckiego). Wójt omówił zakres czynności jakie są niezbędne do 
wykonania na tej drodze, aby poprawić jej bezpieczeństwo. Wójt zaproponował 
utwardzenie drogi kostką brukową, by jej trwałość była długa. Zasugerował, żeby 
inwestycję realizowano w najbliższym okresie 2-3lat, ale żeby zrobiona była konkretnie. 

Mieszkańcy zwrócili także uwagę, na zabezpieczenie nasypanej, nowej drogi 
wyjazdowej koło wiaduktu. Zaproponowano postawienie barierki aby dzieci nie bawiły 
się na skarpie i nie wychodziły na ulicę. 

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

Następnie jedna z mieszkanek miejscowości jako przedstawiciel ulic: 
Nowomiejskiej, Spokojnej, Miodowej i Żurawiej wystąpiła z petycją w sprawie budowy 
chodnika dla mieszkańców tych ulic. Prośbę motywowano przede wszystkim zwracając 
uwagę na sporą liczbę dzieci. Rodzice boją się o ich bezpieczeństwo. Droga na, której 
ma być budowany chodnik jest drogą powiatową. Wójt zauważa potrzebę tej inwestycji 
i jeśli powiat postanowi o budowie chodnika to gmina częściowo też dofinansuje ten 
projekt. 

Mieszkańcy zgłosili problem niebezpiecznego przejścia pod tunelem. Wójt 
przedstawił stanowisko gminy w tej sprawie. W planie jest budowa chodnika, który 
będzie prowadził w kierunku centrum wsi. Mieszkańcy poruszając temat zwężenia 
tunelu przez realizację budowy chodnika, wspólnie z wójtem ustalili , że ruch pod 
tunelem po realizacji tej inwestycji będzie odbywał się wahadłowo. 

Przedstawiono także odwieczny problem nieprzejezdnej drogi pod tunelem 
podczas występujących opadów deszczu. Gmina jest świadoma tego problemu. 
Podejmowała w tej sprawie niejednokrotne interwencje(właścicielem jest PKP). 
Studzienki, które powinny odbierać wodę są zabrudzone. Wójt zapewnia, że gmina robi 
w tej sprawie to co w jej mocy. 

Poruszono także sprawę zimowego odśnieżania dróg. Jedna z mieszkanek 
proponowała budowę płotów(siatek) przeciwśnieżnych przy drodze. Pomysł nie został 
zaakceptowany zarówno przez wójta jak i przez mieszkańców. Wójt przedstawia 
przyjętą zasadę przez gminę, która jest następująca: na godzinę 6.00 drogi mają być 
odśnieżone i przejezdne. Jeśli droga nie byłaby przejezdna to zgłaszać. 

Mieszkańcy poruszyli także temat progu zwalniającego na nowej drodze 
Jamielnik- Gryźliny. Próg jest za duży i uciążliwy dla kierowców. Pytano czy można go 
zdemontować. Wójt zaproponował, że można zastanowić się nad jego ewentualną 



wymianą, ponieważ droga budowana była z pozyskanych środków w ramach projektu 
i próg musi być przez okres objęty umową w celu nienaruszenia jej warunków. 

Mieszkańcy skierowali do wójta pytania w sprawie poruszanego już wcześniej 
tematu budowy wiaty na dworcu PKP. Pan Waruszewski odpowiada, że gmina jest na 
finale podpisania umowy z PKP. Wiata w najbliższym czasie będzie postawiona. 

Głos na zebraniu zawarła także Pani Barbara Grzywacz. Wspomniała 
mieszkańcom o działalności „Stowarzyszenia wspierającego rozwój wsi Jamielnik", 
zachęcając mieszkańców do współpracy. 

Głos udzielono, także Panu Jabłońskiemu, który jest radnym powiatu 
nowomiejskiego. Radny przedstawił zrealizowane inwestycje oraz plany kolejnych 
działań w gminie ze strony powiatu. 

Na tym zebranie zakończono. 

Paulina t^aminsKa Anna Dymowska 

Sołtys wsi 


