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Dnia 4 marca o godzinie 17:00 w holu głównym Zespołu Kształcenia w Łubianie odbyło
się Zebranie Wiejskie.

W zebraniu uczestniczyli: Sołtys Marcin Żurek, Radny Rafał Jażdżewski, Wójt Gminy
Kościerzyna Grzegorz Piechowski wraz z najbliższymi współpracownikami, Dyrektor
Zespołu Kształcenia Mirosław Pepliński, Dyrektor ZK Zbigniew Malek, administrator
serwisu solectwolubiana.pl Kamil Pek, przedstawiciel policji oraz najważniejsi czyli
przybyli mieszkańcy. Gościnnie uczestniczył Radny z Nowego Klincza Franciszek
Nilkas.

Po przywitaniu uczestników sołtys przedstawił porządku zebrania:

1. Przywitanie mieszkańców, 

2. Przedstawienie planu zebrania, 

3. Zatwierdzenie planu zebrania przez mieszkańców, 

4. Sprawozdanie Sołtysa z zadań zrealizowanych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r.,

5. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego w 2018 roku, 

6. Podjęcie decyzji w/s planowanego podziału środków z funduszu sołeckiego, 

7. Wystąpienie Wójta Gminy Kościerzyna, 



8. Wolne wnioski, 

9. Zamknięcie obrad.

do którego nie wniesiono żadnych uwag i w wyniku głosowania został on zatwierdzony
jednogłośnie. 

W punkcie 4 sołtys przedstawił sprawozdanie ze zrealizowania wydatków z funduszu
sołeckiego za rok 2017, do którego nie wniesiono żadnych uwag i w drodze głosowania
został on zatwierdzony jednogłośnie.

 

W kolejnym, piątym punkcie sołtys przedstawił propozycję rozdysponowania środków
sołeckich na rok 2018 do którego również nikt nie wniósł żadnych uwag. 

W punkcie 6 zebranie jednogłośnie zatwierdziło podział środków sołeckich na rok 2018,
który przedstawia się następująco:

 

Jest to niewiarygodne, ale chyba pierwszy raz zajęło to nam niespełna 15 minut a nie jak
dotychczas 2 czy 3 godziny.

W punkcie 7 Wójt wyświetlił ok 20-minutowy film z dokonaniami tej kadencji a następnie
przedstawił zrealizowane w 2017 i zaplanowane na 2018 rok inwestycje w naszym
sołectwie.

Wolne wnioski. 

W punkcie 8 mieszkańcy zadawali pytania sołtysowi, Wójtowi oraz Radnemu na różne
tematy:

czy Wójt będzie startował w nadchodzących wyborach?

Kiedy będzie prąd na altanach

wpływów do budżetu gminy z Łubiany

niezwiększających się środków do dyspozycji sołectwa



ograniczonych inwestycji w Łubianie

odbioru odpadów komunalnych

kiedy utwardzenie drogi do Grzybowa

Hala sportowa

rondo przy zakładzie

budowy bezpiecznych przejść dla pieszych

zabezpieczenia przejazdu kolejowego

filmu promocyjnego gminy

remontu ogrodzenia i urządzeń na orliku i placu zabaw

gminnego pomostu

gminnej plaży

ścieżki rowerowej do Kościerzyny

Podobnie jak w roku ubiegłym Zebranie umilał poczęstunek w postaci kawy i słodkości od
Zajazdu Leśny Dworek Pana Zygmunta Cieszyńskiego, za co serdecznie dziękuję. 

Dziękuję wszystkim przybyłym za obecność i czynny udział w zebraniu.

Marcin Żurek.

 


