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Opypy, 27.08.2021r. 

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego 

Sołectwa Opypy w dniu 27.08.2021r. 

Termin I godz. 18:00 

Miejsce Zebrania Wiejskiego: Świetlica w Opypach ul. Polnej Róży 14 

Zebranie Wiejskie dotyczy Funduszu Sołeckiego na rok 2022 

 

Porządek Zebrania: 

1. Otwarcie zebrania przez Sołtysa, Zenona Czarneckiego 

2. Wybór protokolanta 

3. Zatwierdzenie porządku zebrania 

4. Sprawozdanie z wydatkowania funduszy za 2020 i 2021 rok 

5. Zgłaszanie wniosków dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego w 2022 roku – kwota 

66222,90 zł 

6. Dyskusja nad wnioskami, podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia funduszu sołeckiego na 

2022 rok 

7. Sprawy różne 

8. Zamknięcie zebrania 

 

Ad. 1. Zweryfikowano listy obecności, sprawdzono liczbę obecnych mieszkańców – o godzinie 18:00 

wpisów na liście obecności było 31 – nie osiągnięto kworum. 

Ad. 2. Podczas jawnego głosowania wybrano protokolanta – Panią Mariolę Świechowską 

zaproponowaną przez Sołtysa, innych kandydatur nie było. 

Ad. 3. Odczytano i zatwierdzono porządek zebrania. 

Zebranie w terminie I nie odbyło się. 

 

 

Protokolant                                                                                             Sołtys 
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Opypy, 27.08.2021r. 

 

Protokół z Zebrania Wiejskiego 

Sołectwa Opypy w dniu 27.08.2021r. 

Termin II godz. 18:15 

Miejsce Zebrania Wiejskiego: Świetlica w Opypach ul. Polnej Róży 14 

Zebranie Wiejskie dotyczy Funduszu Sołeckiego na rok 2022 

 

Porządek Zebrania: 

9. Otwarcie zebrania przez Sołtysa, Zenona Czarneckiego 

10. Wybór protokolanta 

11. Zatwierdzenie porządku zebrania 

12. Sprawozdanie z wydatkowania funduszy za 2020 i 2021 rok 

13. Zgłaszanie wniosków dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego w 2022 roku – kwota 

66222,90 zł 

14. Dyskusja nad wnioskami, podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia funduszu sołeckiego na 

2022 rok 

15. Sprawy różne 

16. Zamknięcie zebrania 

 

Ad. 1. Zweryfikowano listy obecności, sprawdzono liczbę obecnych mieszkańców – o godzinie 18:15 

wpisów na liście obecności było 32. 

Ad. 2. Podczas jawnego głosowania wybrano protokolanta – Panią Mariolę Świechowską 

zaproponowaną przez Sołtysa, innych kandydatur nie było. 

Ad. 3. Odczytano i zatwierdzono porządek zebrania. 

Pani Maja Winiarska-Czajkowska zabrała głos, zapytała o sprawozdanie za 2019 rok -ze względu na 

obostrzenia pandemiczne w 2020 roku nie odbyło się zebranie wiejskie, więc nie zapoznano 

mieszkańców ze sprawozdaniem za 2019 rok. Sołtys zapowiedział, że przygotuje sprawozdanie za 

2019 rok do wglądu. 

Ad. 4. Sołtys odczytał sprawozdanie z realizacji funduszu za 2020 rok. 

Fundusz w 2020 roku wynosił 53014,30tys zł, wydano 15017,80tys zł, pozostało 37996,50tys zł, 

wydatkowanie zostało wstrzymane w związku z obostrzeniami pandemicznymi. Sołtys wyraził 

zadowolenie z faktu, że niewykorzystane środki zostały zabezpieczone przez Gminę do późniejszego 

wykorzystania, wbrew zasadzie, że Fundusz Sołecki przydzielany jest na dany rok i powinien być w 

tym roku wykorzystany. Funkcjonujemy jednak w czasie obostrzeń związanych z covid19, dlatego też 

Gmina zabezpieczyła kwotę 37996,50tys do dalszego wykorzystania przez Sołectwo Opypy. 
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Ze względu na brak zebrania wiejskiego w 2020 w celu uchwalenia wydatkowania budżetu na rok 

2021,Gmina zabezpieczyła na rzecz naszego Sołectwa kwotę 61099 zł, które, mimo wcześniej 

zgłaszanych obaw przez mieszkańców, są w dyspozycji Sołectwa. 

Sołtys przypomniał zasady wydatkowania, że są to środki gminne, każdy wydatek musi być 

udokumentowany. 

Zabezpieczone w ten sposób pieniądze za rok 2020 i 2021 zostaną przeznaczone na realizację długo 

wyczekiwanych: placu zabaw i boiska przy Świetlicy Wiejskiej. Do przetargu na plac zabaw, który 

będzie ogłaszany dla 4 sołectw, na rzecz naszego przeznaczona jest kwota 58274,63 zł. 

Koszt modernizacji boiska to 39500 zł, jest wybrany wykonawca, zaplanowane są prace. 

Nasze środki to 88502,99 zł, koszt placu zabaw i boiska natomiast to ponad 90 tys. 

Zadano pytanie czy plac zabaw w pozostałych sołectwach jest finansowany z funduszu sołeckiego, 

Sołtys potwierdził, że takie są ustalenia, każde sołectwo pokrywa koszt ze swoich pieniędzy, możliwe, 

że Gmina dołoży od siebie jakąś kwotę, jeśli zabezpieczona kwota będzie niewystarczająca. 

W Gminie jest dwóch urzędników odpowiadających za obsługę sołectw, do których Sołtys często się 

udaje. 

PanKrzysztof z ul. Gilewicza zadał pytanie, ile Sołtys złożył pism oficjalnych w sprawie placu zabaw, 

Sołtys odpowiedział, że 2. Zapewnił, że często rozmawia w Urzędzie w sprawie placu i nie tylko nasze 

Sołectwo czeka na ten przetarg, przetarg faktycznie jest przekładany, ale mamy nadzieję, że dojdzie 

do niego. 

Pani Monika Borządek zaproponowała złożenie pisma do Burmistrza w sprawie placu zabaw w 

imieniu wszystkich obecnych mieszkańców, jeśli w poniedziałek nie zostanie ogłoszony przetarg.  

Mieszkańcy wyrażają niepokój w sprawie przeciągania realizacji placu zabaw, jest to inwestycja, na 

którą wszyscy czekają i liczą od momentu powstania Świetlicy Wiejskiej. Przypomniano, że wcześniej 

mieliśmy w tym miejscu plac zabaw, który cieszył się popularnością a został zlikwidowany w 

momencie budowy Świetlicy Wiejskiej. 

 

Zarządzono głosowanie nad przyjęciem sprawozdania, sprawozdanie za 2020 rok oraz projekt 

wykorzystania środków za 2021 rok przyjęto jednogłośnie. 

W związku z dodatkowymi pytaniami Sołtys dopowiedział, że plac zabaw zaprojektowany jest tak, 

żeby wykorzystać całą dostępną na ten cel przestrzeń a modernizacja boiska obejmuje nawierzchnię, 

łapacze i bramki są. 

 

Ad. 5. Pouczono o możliwości składania wniosków przez: Sołtysa, Radę Sołecką lub 15 stałych 

mieszkańców Opypy. 

Sołtys odczytał wniosek opracowany wraz z Radą Sołecką.  

Pan Łukasz Świechowski uzupełniając wypowiedź Sołtysa i uzasadniając pewne punkty wniosku 

przypomniał, że Sołectwo posiada już ciekawą infrastrukturę, którą trzeba utrzymywać, 

modernizować, ceny rosną, musimy pamiętać o corocznym zabezpieczaniu środków stałych na ich 

naprawy, które muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



4 
 

Pani Maja Winiarska-Czajkowskazapytała czy jakby boisko było zrobione można uchwalić na przyszły 

rok zajęcia sportowe dla dzieci. 

Sołtys odpowiedział, że to bardzo dobry pomysł, na pewno Centrum Kultury nas wspomoże w tym, a 

we wniosku są środki na poszerzenie oferty Świetlicy. 

Poproszono o szczegóły dotyczące wniosku o oświetlenie ul. Kokosowej. Sołtys wyjaśnił, że Gmina 

zapewni doświetlenie ul. Cytrynowej, zakątka przy ul. Szyszkowej, te ulice Gmina może zrobić bez 

projektu, a ul. Kokosowa nie jest planowana ze względu na wymóg projektu, którego Gmina obecnie 

nie podejmuje się, a nasz fundusz może podźwignąć sfinansowanie projektu i przyspieszenie realizacji 

tej inwestycji. 

Padło pytanie odnośnie boiska – czy będzie wykorzystywane? Jest to duży udział w kwocie 

zabezpieczonego budżetu. Wywiązała się dyskusja czy będzie używane, jak jeszcze je wykorzystać – 

zajęcia zorganizowane, lodowisko, boisko do siatkówki - z czego wynika, że zainteresowanie 

obiektem jest. 

Zadano pytanie czy można zrezygnować z punktu dotyczącego oświetlenia, że jest to 

niesprawiedliwe, bo skupia się na jednej ulicy. Poprzednia Pani Sołtys potwierdziła, że od lat jest 

problem z zaprojektowaniem oświetlenia i celowe jest skupienie się nad tym zagadnieniem. 

Mieszkańcy zaproponowali zrobienie mapy oświetlenia, tak żeby co roku przeznaczać środki na 

doświetlanie ulic, po kolei, drogą losowania. Warto też podkreślić to w Gminie, że dzięki 

sukcesywnemu przeznaczaniu środków na doświetlenie ulic dokładamy się do zadań Gminy, 

realizujemy je za nią. 

Pani z ul. Gajowej boryka się z problemem zalewania działki przez to, że ul. Gajowa nie posiada rowu 

odwadniającego, który mógłby być skierowany w stronę ul. Paprociowej. Pani Maja wspomniała, że 

zna temat, na końcu ul. Gajowej jest dom, którego właściciel jest za granicą a rów przebiega przez 

jego działkę, fundusz sołecki nie może zostać wykorzystany na taki cel, a z wykonanych jakiś czas 

temu analiz wynika, że przywrócenie rowu na tej działce prywatnej pozytywnie wpłynęłoby na 

sąsiednie tereny. 

Pani Monika Borządek zaproponowała Pani z ul. Gajowej złożenie wniosku o przeznaczenie środków z 

funduszu sołeckiego na ten cel, bo jest taka możliwość jeśli pod wnioskiem podpisze się 15 

mieszkańców. 

Pan Marek Zdunkiewicz zapytał ile ulic oświetliła Gmina w ostatnich 5 latach? Sołtys odpowiedział, że 

kilka m.in. ul. Morwowa, ul. Agrestowa, ul. Jabłoniowa, ul. Polnej Róży. Pan Marek zwrócił uwagę na 

brak koszenia trawy w rowach, rowy są zaniedbane. 

Sołtys zapewnił, że problem z wodą zna dobrze Starostwo, zwykle odwodnienie ulicy jest 

projektowane dopiero przy projektowaniu wykonania nawierzchni ulicy, Pani z ul. Gajowej 

odpowiedziała, że jej obiecywano, że przy projektowaniu kanalizacji. 

Zarządzono głosowanie nad wnioskiem Sołtysa 

Za: 19 

Przeciw: 10 

Wstrzymało się: 3 

Wniosek został przyjęty większością głosów oraz podjęto uchwałę Zebrania Wiejskiego o 

przeznaczeniu środków na fundusz sołecki na rok 2022. 
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Ad. 6. Sprawy różne 

Sołtys poinformował, że będzie dobudowana dodatkowa lampa przy ul. Polnej Róży wyjazd z 

Gilewicza – powstanie tej jesieni. 

Pani Monika Borządek – do kogo się zgłosić żeby zaprzestano imprez w Świetlicy Wiejskiej, imprezy 

trwały całe lato, Sołtys – miał zgłoszenia, po zgłoszeniach był w Gminie i rozmawiał w sprawie imprez, 

problemy z ostatnimi dwiema imprezami zgłosił do Pana Sławomira Pietraszka i Pana Marka 

Krajewskiego, Pani Maja zaproponowała napisanie do Burmistrza w sprawie imprez w Świetlicy. Pani 

Maja zapytała czy dostajemy pieniądze za wynajem, Sołtys zobowiązał się do sprawdzenia ile 

środków uzyskaliśmy z tego tytułu. To Gmina podpisuje umowy najmu, Sołtys nie ma na to wpływu. 

Mieszkańcy zaproponowali zabronienie wynajmu mieszkańcom spoza wsi lub ograniczenie godzin 

imprez do godz 22. Padł pomysł na sporządzenie Regulaminu. 

Pan Paweł Jeleniewski – ostatnio kierowca samochodu ciężarowego zerwał przewody, mieszkańcy nie 

mają w tej chwili internetu, do kogo zgłosić taką usterkę. Czy Sołtys może w imieniu mieszkańców 

napisać do Orange o zabezpieczenie kabli. Słupy są w złym stanie technicznym, jeśli stoją w pasie 

drogi gminnej, możemy napisać do Gminy, że słupy stanowią zagrożenie życia i prosimy o interwencję 

i przycięcie gałęzi przy ul. Cytrynowej. Może też do Energetyki. Do pism należy dołączyć zdjęcia. 

Pan z ul. Gajowej zapytał o światłowód, który jest niedaleko i o sygnał telefonii komórkowej, który 

jest niewystarczający. Pan Łukasz Świechowski poinformował, że bardzo dużo działań podjęliśmy w 

sprawie światłowodu, Sołtys przypomniał, że Pan Romuald Niedźwiedź, któremu należą się 

podziękowania za starania w tej sprawie, jeździł do Warszawy do siedziby Orange osobiście z 

petycjami. Niestety przez pandemię Orange zaprzestał prac nad naszą wsią. 

Kilku mieszkańców dołączyło do zebrania po godzinie 19, część z nich dopisała się do listy obecności. 

Wpłynął pisemny wniosek o przeznaczenie środków w funduszu sołeckiego na odwodnienie ul. 

Gajowej, wniosek nie spełniał warunków formalnych.Wytłumaczono wnioskodawcom jak formalnie 

powinni złożyć wniosek o zagospodarowanie środków z funduszu.  Jedna z pań, która podpisała się 

pod wnioskiem poprosiła, żeby zachować ten wniosek, żeby pamiętać o problemie odwodnienia na 

przyszły rok. 

Zaproponowano na następny rok zorganizowanie najpierw spotkania mieszkańców żeby 

podyskutować o pomysłach na wykorzystanie środków, tak żeby zainteresować więcej osób i zebrać 

więcej pomysłów i znaleźć kompromis. 

Sołtys zabrał głos odnośnie infrastuktury wodnej, wieś jest zaniedbana, wiele lat temu powstała 

Spółka Wodna, na początku zapisało się dużo mieszkańców jak na tamten czas i Spółka zaczęła 

działać, od wielu lat jest zaniedbana, członkowie odeszli, zarząd przestał działać prężnie, zmienił się. 

Na ostatnie zebranie Spółki Wodnej stawiło się tylko kilka osób. Pierwszą kadencję prowadził Pan 

Łukasz Zemka, drugą Pani Maja Winiarska-Czajkowska, trzecią Pan Dariusz Kuźma, obecny Prezes. 

Pani Maja poinformowała, że kwestia odwodnienia ul. Gajowej i ul. Daktylowej jest kwestią Gminy. 

Udało się to na ul. Pałacowej i ul. Porannej Rosy. Została zrobiona mapa zlewni. Ostatnie zebranie 

spółki wodnej okazało się nieważne, we wrześniu powinno być kolejne, na które już dzisiaj Sołtys 

zaprasza. Pan Łukasz Zemka poinformował, że za jego kadencji zbierano 10 tys zł ze składek, drugie 

tyle dostawaliśmy dofinansowania, później ściągalność składek malała. 

Zaproponowano napisanie pisma w sprawie odwodnienia ul. Gajowej, Sołtys obiecał, że pomoże. 

Mieszkańcy ul. Gajowej proszą Sołtysa o wspólne pismo do Gminy.  
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Sołtys odniósł się do robót, które trwają w związku z kanalizacją w rejonie ul. Gilewicza, wykonawca 

kanalizacji jest zobowiązany do przywrócenia drogi do stanu pierwotnego. Po wykonaniu kanalizacji 

zaplanowane są drogi ul. Cytrynowa i sąsiednie w destrukcie, ul. Gilewicza będzie projektowana. 

W sprawie kanalizacji – wypowiedział się Pan Jerzy Obrębski– Ci, którzy się zapisali do tego projektu 

do końca września będą mieli przyłącze do granic działek, na końcu działki będzie zawór i kawałek 

rurki, które będą służyły dalszemu przyłączeniu się na prywatnych działkach, ZWIK ma 

zagwarantować studzienki, obowiązkiem każdego właściciela jest zawarcie umowy służebności 

gruntu pod studzienkę w formie aktu notarialnego.Prace postępują w stronę ul. Gilewicza, żyjemy na 

placu budowy, prosimy o cierpliwość. Za notariusza zwracają Wodociągi, należy odebrać projekt i go 

opłacić, końcówka listopada będą trwały odbiory. Pan Tomasz Szatan powiedział, że sąsiedzi z ul. 

Cytrynowej porozumieli się z wykonawcą w sprawie wykonania finalnego przyłącza, zachęcają do 

porozumienia się grupami bo widać, że wykonawca jest zaangażowany i pomocny.Sołtys 

dopowiedział, że Burmistrz obiecał, że po zakończeniu tej inwestycji ogłosi przetarg na projektowanie 

ul. Gilewicza. 

Pan Tomasz Szatan poprosił o wsparcie mieszkańców dla Sołtysa. Zachęca do zbierania się większymi 

grupami i pisania pism w porozumieniu i współpracy w sprawach pilnych. 

Zaproponowano wywieszanie ogłoszeń w wiejskich sklepach, nie tylko w tablicach ogłoszeń oraz 

zebranie adresów mailowych w celu stworzenia listy mailingowej. Zaproponowano kurendę – kartę, 

która przekazywana byłaby od sąsiada do sąsiada tak żeby skutecznie informować mieszkańców o 

ważnych terminach. 

Ad. 8. Przed zamknięciem zebrania Sołtys zaprosił obecnych na zebraniu mieszkańców na 

integracyjnego grilla. 

Zebranie zamknięto. 

 

 

 

 

Protokolant       Sołtys 

 

 

 

 

 

 

 


