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Dnia 4 marca o godzinie 17:30 w Zespole Kształcenia w Łubianie odbyło się coroczne
Zebranie Wiejskie. Poniżej zamieszczam protokół z zebrania, który został również
złożony w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Aby nie pisać kolejnej "książki" załączam zapis
audio z przebiegu naszego zebrania i każdy może sobie w dowolnej chwili odsłuchać. 

Spis treści artykułu:

Protokół
Lista obecności
Podział środków
Zapis audio

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa ŁUBIANA w dniu 04/03/2019 r. 

1) Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:30 i trwało do godz. 20:30.

2) W Zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa, według listy obecności oraz:
Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, Wicewójt Gminy Kościerzyna Grzegorz
Świtała, Sekretarz Gminy Kościerzyna Katarzyna Knopik, Dyrektor Zespołu Kształcenia
Mirosław Pepliński, Dyrektor Zakładu Komunalnego Zbigniew Malek, Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Milenium w Łubianie Jacek Kostański, funkcjonariusze Policji.



3) Zebranie prowadził Sołtys, który przedstawił porządek zebrania:

Przywitanie mieszkańców,
Przedstawienie planu zebrania,
Zatwierdzenie planu zebrania przez mieszkańców,
Sprawozdanie Sołtysa z zadań zrealizowanych ze środków funduszu sołeckiego w 2018
roku,
Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego w 2019 roku,
Podjęcie decyzji ws. planowanego podziału środków z funduszu sołeckiego,
Wystąpienie Wójta Gminy Kościerzyna,
Wolne wnioski,
Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

4) Streszczenie przebiegu obrad: 
Przedstawiono następujące propozycje do realizacji ze środków funduszu sołeckiego:

Omówione propozycje dotyczące podziału funduszu sołeckiego zostały zaakceptowane
przez uczestników spotkania. Sołtys poddał pod głosowanie wniosek w sprawie podziału
środków z funduszu sołeckiego. 

5) Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego podziału środków z
funduszu sołeckiego:

Wniosek został przyjęty zdecydowaną większością głosów przy dwóch głosach przeciw i
jednym wstrzymującym. 

6) Wolne wnioski: 
W wolnych wnioskach omówiono między innymi takie tematy jak:

zmiana organizacji ruchu na ulicach osiedlowych spółdzielni mieszkaniowych,
możliwości zbudowania drogi do stolarni w miejscu starych torów,
przejęcia dróg spółdzielni przez gminę,
zła jakość wykonania remontu ul. Kościerskiej,
dotacji na OZE,
potrzeby zatrudnienia całorocznego pracowników społecznych do prac porządkowych,
zwiększenia kontroli Straży Gminnej,
zbyt małych pojemników na plastyki i metal po zmianie systemu segregacji odpadów,
budowy ścieżki rowerowej do Kościerzyny,
złejgo stanu schodów oraz pomostu przy gminnym ośrodku w Garczynie,
budowy wzniesionych przejść dla pieszych gównie na ulicy Długiej,
ograniczenia prędkości do 40 km/h na ulicy Kościerskiej,
niepoważnego zachowania Straży Gminnej wobec starszej Pani ws. odśnieżania,



uregulowania zasad ruchu na osiedlu domków jednorodzinnych,
nie zamontowanej do dziś dnia zakupionej 3 lata temu siłowni zewnętrznej,
likwidacji słupów energetycznych z chodników,
niedziałającej nowej lampy na ul. Leśnej.

Przewodniczący Zebrania - Sołtys:

…….………………………….
Pieczęć, podpis

Załącznik: 

Lista osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim.

Podpisy uczestników zebrania na ilście obecności:

Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2019:

Zapis audio z zebrania: - LINK

Zapis audio z zebrań z lat poprzednich - LINK


