
Protokół 
z zebrania wiejskiego sołectwa Tylice 

Zebranie odbyło się w dniu 18 września 2014 r, o godz. 1900, w lokalu świetlicy wiejskiej 
w Tylicach. 
Na ogólną liczbę 609 stałych mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 49 
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) Członek Zarządu Powiatu Nowomiejskiego Wacław Jabłoński 
3) Radny Powiatu Nowomiejskiego Jan Czapliński 
4) Radny Gminy Józef Szczepański 
5) Pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Wałdowska 

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) dyskusja 
c) podjęcie uchwały 

3) Informacje o bieżących sprawach Gminy 
4) Zapytania i wnioski 

Przebieg zebrania: 

Ad 1 
Zebranie otworzyła i prowadziła Sołtys wsi Ewa Makowska, 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 

W imieniu Rady Sołeckiej przedsięwzięcia do realizacji zgłosiła Sołtys; wniosek stanowi 
załącznik nr 2. 



Przed przystąpieniem do głosowania, obecny na zebraniu Proboszcz Parafii Tylice 
zaproponował, by szkoła społeczna przedstawiła fundusze jakimi dysponuje oraz braki 
w tym zakresie, wtedy będzie można ocenić czy kwota 14 000 zł przeznaczona 
na wymianę okien w tejże szkole nie jest zbyt wysoka. 
Prezes Tylickiego Stowarzyszenia Rozwoju - organu prowadzącego szkołę - wyjaśniła, 
że na budżet szkoły składają się subwencje oświatowe i to co stowarzyszenie 
wypracuje, a wymiana okien jest konieczna w celu ograniczenia strat ciepła 
powstających przy ogrzewaniu budynku, a tym samym zmniejszenia kosztów 
związanych z ogrzewaniem. Pani Prezes stwierdziła również, że całkowite koszty 
związane z prowadzeniem szkoły, a zatem przychody i wydatki będą znane dopiero 
po zakończeniu roku. 
Innych wniosków nie zgłoszono. 

b) podjęcie uchwały 

Prowadząca zebranie odczytała projekt uchwały wraz ze wskazanymi 
przedsięwzięciami i poddała pod głosowanie. 

W głosowaniu, zebranie wiejskie 29 głosami „za", 0 głosami przeciw i 20 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 
Informacje o bieżących sprawach Gminy 

Wójt Gminy oddał najpierw głos reprezentantom Powiatu. Członek Zarządu -
Wacław Jabłoński przedstawił obecną sytuację w zakresie prowadzonych przez powiat 
inwestycji. Przypomniał, że bieżącym roku została zbudowana droga na odcinku 
od Chrośla do granic powiatu, do Katarzynek. W 2015 roku zaplanowano budowę drogi 
powiatowej na odcinku Nowe Miasto - Gwiździny oraz budowę hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Kurzętniku. Radny Jabłoński zachęcał również mieszkańców 
do zgłaszania problemów, które mogą być rozwiązywane przez powiat. 

Korzystając z okazji jeden z uczestników zebrania zgłosił potrzebę wycięcia 
krzaków przy drodze powiatowej w kierunku Tyliczek. 

Następnie głos zabrał Radny Powiatu Jan Czapliński. Wspomniał o potrzebie 
budowy drogi w kierunku Tyliczek. Obiecał stać na straży tej sprawy i działać, gdy tylko 
pojawią się pieniądze ze sprzedaży nieruchomości wystawionych przez powiat. 

Poinformował również, że temat wiatraków w Tylicach został oddalony. 
Na wniosek radnego, wojewódzki konserwator wyznaczył minimalną odległość 
budowanych wiatraków od obiektów już istniejących, która musi być zachowana. 
Wynosi ona 1 km, a we wskazanej przez inwestora lokalizacji jest to niemożliwe. 

Jeden z mieszkańców zapytał czy powiat nie może dofinansować strat 
powodowanych przez dziki w zasiewach i innych uprawach. 

Członek Zarządu Powiatu, Wacław Jabłoński stwierdził, że problem ten był 
omawiany na Komisji Rolnictwa. Temat jest znany i próbuje się szukać rozwiązań w tym 
zakresie. Zapewnił, że problem ten zostanie również przedstawiony na Zarządzie. 

Inny mieszkaniec sołectwa zgłosił propozycję, aby w szacowaniu szkód brała 
udział Gmina. 



W dalszej części zebrania głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował on zebranych 
0 licznych inwestycjach, które były i są realizowane w 2014 r. na teranie Gminy. Wśród 
nich wymienił m.in.: budowę drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych 
w miejscowości Bratian, budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w Mszanowie 
1 Bratianie, budowę drogi gminnej w miejscowości Nawra (Ustronie) wraz 
z odwodnieniem oraz wykonaniem instalacji kanalizacji komunalnej i deszczowej, 
remont świetlicy wiejskiej w Nawrze, budowę boiska sportowego w Radomnie oraz drogi 
dojazdowej do boiska, budowę drogi betonowej w Chroślu, budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo, budowę 
wodociągu w Gwiździnach oraz drogi przy kościele i wymianę chodnika przy drodze 
wojewódzkiej, zagospodarowanie centrum wsi Jamielnik poprzez budowę wiaty i ścieżki 
edukacyjnej wokół stawu, zakup i ustawienie na przystankach autobusowych 
betonowych koszy na śmieci. Wójt wspomniał również o inwestycji powiatowej, w której 
Gmina miała swój udział, a mianowicie o budowie drogi Chrośle - Katarzynki. 

Na koniec części informacyjnej głos zabrała Pani Sołtys, która poinformowała 
o możliwości zorganizowania spotkania rolników z przedstawicielami Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w sprawie odbioru foli porolniczych. 
Poprosiła o sporządzenie list chętnych do wzięcia udziału w tych spotkaniach. 

Ad 4 
Wnioski i zapytania 

Wracając do sprawy szkoły w Tylicach Wójt zapewnił, że przekaże do publicznej 
wiadomości informację o kwocie subwencji przekazanej w bieżącym roku szkole. Starał 
się również załagodzić napiętą atmosferę, która powstała po wymianie uwag między 
zwolennikami starej szkoły a przedstawicielami Tylickiego Stowarzyszenia Rozwoju, 
Nawiązał do okresu kiedy ważyły się losy szkoły i szukano różnych rozwiązań, aby nie 
dopuścić do likwidacji placówki, a jednocześnie zmniejszyć koszty związane z jej 
prowadzeniem Wówczas powstało Stowarzyszenie, które zdecydowało się przejąć 
szkołę. Odbyły się negocjacje w sprawie przekazania nieruchomości (budynku szkoły). 
Podpisano umowę dzierżawy, w której określono prawa i obowiązki obu stron. Zatem 
szkoła w Tylicach przez cały czas pozostawała w kręgu zainteresowań Wójta i obiecał 
on nadal przyglądać się pracy tej placówki. Tak więc zarzut jednego z mieszkańców wsi, 
że Wójt zamknął szkołę, zabrał to co do niego należało i zostawił Stowarzyszenie samo 
sobie, a ono musiało borykać się w wieloma problemami związanymi z organizacją 
szkoły, nie jest w pełni uzasadniony. Przez okres wakacji szkołą administrowała Gmina, 
natomiast nie mogła ona wykonywać bieżących remontów, typu malowanie, gdyż 
te w wyniku negocjacji zostały w umowie dzierżawy przypisane Stowarzyszeniu. 

Jeden z uczestników zebrania zwrócił uwagę, że do szkoły w Gwiździnach Wójt musi 
dokładać z własnych środków budżetu Gminy, oprócz subwencji. Wnioskował zatem, 
aby Wójt dokładał również z własnych środków do szkoły w Tylicach. 
Wójt stwierdził, że nie jest prawdą, że Gmina nie dokłada do szkoły w Tylicach. Pomimo 
przejęcia szkoły przez Stowarzyszenie nadal jest finansowany transport uczniów do tej 
szkoły, a także dofinansowano wymianę pieca grzewczego. 

Inny z mieszkańców przywołał sprawę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint" 
Tylice, który zmienił swoją siedzibę i, jego zdaniem nie rozliczył się należycie ze szkołą. 

Wójt poinformował, że UKS jest niezależną organizacją i nie ma wpływu 
na działania podejmowane przez jej organy. 



Kontynuując wątek szkoły, jedna z osób uczestniczących w zebraniu zaapelowała 
0 dalszą pomoc do tych, którzy chcą szkole pomagać. Zwróciła się również do tych, 
którzy nie są nią zainteresowani, aby nie przeszkadzali. Podsumowując swoją 
wypowiedź stwierdziła, że osoby, które zaangażowały się w powstanie szkoły zasługują 
na szacunek. 

Dyrektor Szkoły, Pani Ewa Wodara, zaprosiła mieszkańców do odwiedzenia szkoły 
1 obejrzenia klas po przeprowadzonym remoncie. Podziękowała wszystkim członkom 
Stowarzyszenia za poświęcony czas i wielkie zaangażowanie, które spowodowały, 
że dzieci mogą teraz korzystać z kolorowych, przytulanych i estetycznie wykonanych 
klas. 
Mając na uwadze dotychczasowe dokonania i plany Stowarzyszenia, kolejny uczestnik 
skierował do Wójta czysto hipotetyczne pytanie - Co się stanie gdy Tylickie 
Stowarzyszenie Rozwoju wystąpi w przyszłości z wnioskiem o przejęcie szkoły 
w Gwiździnach ? 
Odpowiedź Wójta brzmiała: - Wniosek zostanie rozpatrzony. Zdaniem gospodarza 
Gminy, lepsze jest przejęcie szkoły przez stowarzyszenie lokalne niż przez 
stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Wtedy mieszkańcy bardziej się aktywizują, 
uczą się współpracować, aby osiągnąć wspólny cel. Najważniejszy jest potencjał 
tkwiący w ludziach. 

W dalszej części zebrania poruszono sprawę budowy drogi przy cmentarzu. 
Mieszkańcy zgłosili zarzut, że droga jest źle zrobiona. Położony na drodze asfalt 
podniósł poziom drogi do tego stopnia, że nie można otworzyć bramy na cmentarz, 
a wykonawca, zamiast wziąć to wcześniej pod uwagę, zaproponował obcięcie bramy. 

Wójt przyznał słuszność zgłaszanym uwagom. Rzeczywiście zrobiono spadek 
drogi w jednym kierunku o zbyt dużym nachyleniu, co blokuje otwieranie bramy. 
Pod ogrodzenie cmentarza planuje się nawieźć kruszywo w celu utwardzenia 
powierzchni i umożliwienia parkowania samochodom, a woda z rynienki zostanie 
odprowadzona spod ogrodzenia cmentarza. 

Proboszcz Parafii Tylice stwierdził, że ma żal co do sposobu załatwienia sprawy 
związanej z budową drogi przy cmentarzu. Uzgodnienia, które poczyniono wcześniej 
nie są realizowane w taki sposób, jak uzgodniono. Ks. Proboszcz wyraził życzenie, 
aby przy bramie i ogrodzeniu cmentarza nie było wody. 
Głos zabrał jeden z mieszkańców sołectwa, który zaproponował, żeby w uzgodnieniu 
z Ks. Proboszczem, zamiast tłucznia położyć tam kostkę brukową. Inny mieszkaniec 
zgłosił, że pracownik Urzędu Gminy zapewniał o istnieniu możliwości położenia 
chodnika wzdłuż murów cmentarza jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę i zdecydują się 
przeznaczyć na ten cel środki z funduszu sołeckiego. 

Wójt zapewnił, że wszystko zostanie tak poprawione, aby nie było problemów 
z wodą przy murach cmentarza. 

Ktoś z mieszkańców zainteresował się dlaczego do Klubu Sportowego 
w Gwiździnach przekazywane są tak duże dotacje, a inni nie otrzymują nic. 

Wójt wyjaśnił, że środki dotacji przyznawane są tylko tym organizacjom, które 
biorą udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Organizacje 
z Tylic jak dotąd nie startowały w konkursach ogłaszanych przez Wójta, dlatego 
nie otrzymały dotacji. 



Dalsze pytania mieszkańców dotyczyły remontu chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej, czy będzie kontynuowany oraz czy chodnik zostanie położony do plebani 
czy do przejścia dla pieszych ? Zgłoszono również potrzebę wyznaczenia przejścia 
dla pieszych na końcu wioski i ustawienia tam lampy. 

Wójt stwierdził, że obie te sprawy leżą w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Poinformował również o planowanym równaniu dróg w okresie jesiennym. 
Na pytanie jaki jest kosz lampy i słupa - Wójt odpowiedział, że ok. 500 zł kosztuje sama 
lampa. Na to inny uczestnik zebrania poinformował, że z przeprowadzonego przez 
niego rozeznania wynika, iż całkowity koszt dokumentacji, jednego przęsła przewodu 
i lampy jest znacznie wyższy i wynosi ok. 2600 zł. 
Wójt zobowiązał się monitować w Zarządzie Dróg Wojewódzkich załatwienie tej sprawy 
i partycypować w kosztach. 

W imieniu zainteresowanych mieszkańców sołectwa, Sołtys wsi poprosiła 
o wyjaśnienie, czy Gmina jest tak bogata, żeby pobocze drogi wykładać trawą 
w paskach, jak to zrobiono w Bratianie. 

Wójt wytłumaczył, że przez prace związane z budową drogi zieleń została 
całkowicie zniszczona. Wcześniej szkoła włożyła wiele wysiłku i pracy w obsadzenie 
tzw. ronda różnymi roślinami. Zapewniono, że po zakończeniu prac zieleń zostanie 
odtworzona. Z uwagi na późną, dla tego typ prac, porę roku, zakupiono trawę 
na rolkach, żeby mogła się ukorzenić. 

Na tym zebranie zakończono. 

Sołtys wsi 

Ewa Makowska 


