
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
w dniu 2 lutego 2015r.

SOŁECTWO PIOTRÓWEK

- zebranie zwołane przez Wójta Gminy Jordanów Śląski w trybie konsultacji społecznych, 
stosownie do Uchwały Nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 
2013  r.  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z 
mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski.

MIEJSCE ZEBRANIA: świetlica wiejska w Piotrówku

UPRAWNIENI DO WZIĘCIA UDZIAŁU: mieszkańcy sołectwa Piotrówek (lista obecności 
w załączeniu).

PORZĄDEK OBRAD:  zgodny z Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z 
dnia 30.12.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Jordanów 
Śląski:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Opinia mieszkańców w sprawie podziału sołectwa.
3. Wolne wnioski uczestników spotkania.
4. Zakończenie zebrania wiejskiego.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Ad 1.
p. Wioletta Batóg – sołtys Piotrówka: otworzyła zebranie i przywitała zebranych, po czym 
przekazała głos Wójtowi Gminy p. Henrykowi Kuriacie. 
p.  Wójt:  przedstawił  podstawę  prawną  spotkania  –  zgonie  z  Uchwałami  RG:  Nr 
XXIII/126/2013 oraz III/13/2014 (uchwały jw.). Odczytał porządek posiedzenia, a następnie 
zapoznał zebranych z wnioskiem mieszkańców Karolina o podział sołectwa. 

Ad. 2., 3. 
p.  Wójt:  poprosił  zebranych  o  wyrażenie  opinii  w  przedmiocie  spotkania.  Zaznaczył,  że 
wyodrębnienie sołectwa będzie się wiązało się z szeregiem obowiązków. 

Mieszkańcy Karolina: wskazali, że za utworzeniem sołectwa przemawiają ich liczne potrzeby, 
które chcieliby zaspokajać jako odrębna jednostka. Wyrazili chęć pracy na rzecz środowiska 
lokalnego oraz  wzięcia  odpowiedzialności  za  ewentualne  sołectwo.  Potwierdzili,  że  zdają 
sobie sprawę, że wyodrębnienie samodzielnej jednostki administracyjnej, będzie się wiązało z 
koniecznością wypełniania obowiązków ciążących na sołectwie i sołtysie.

Mieszkańcy Karolina: przedstawili swoje bieżące potrzeby w tym:
- konieczność wyremontowania drogi do Karolina. 

p. Wójt: powiedział, że zostały podjęte działania w celu odwodnienia drogi i powinno 
to zostać zrobione w tym roku. Wskazał,  że  pomoc w tym zakresie  deklarował p. 
Gołuch – właściciel przydrożnych gruntów.  

- potrzebę wycięcia drzew przy drodze prowadzącej do lasu (w stronę kapliczki),  gdyż w 
obecnym stanie droga jest przesłonięta przez rosnącą na jej poboczach roślinność. Podobna 
konieczność dotyczy topoli rosnących na terenie ANR. 

p. Wójt: odpowiedział, że po oględzinach w terenie, będzie można podjąć ewentualną 
decyzję o wycince.  



- potrzebę wyremontowania mostku wiodącego do Karolina, który przyjmuje coraz większe 
obciążenia transportu ciężarowego.
- omówiono kwestię lokalizacji ewentualnej świetlicy wiejskiej. 

Wskazano  możliwość  wykorzystania  w  tym  celu  budynku  dawnej  oficyny  oraz 
garażów na terenie przypałacowym. Zwrócono uwagę, że przedstawione propozycje 
dotyczą  własności  ANR,  stąd  może  wyniknąć  problem,  bo  nie  wiadomo,  jakiej 
gratyfikacji Agencja zażąda za te obiekty. 
p. Wójt: stwierdził, że zależałoby się zorientować w planach Agencji w tym zakresie. 
Zapowiedział,  że będzie takie rozmowy prowadził w lutym. Stwierdził,  że na razie 
zajmuje te obiekty p. Gołuch – na podstawie umowy dzierżawy i że będzie ciężko 
uzyskać coś w tym zakresie.  

Omówiono planowany remont  świetlicy wiejskiej  w Piotrówku (instalacja CO) w ramach 
Funduszu Sołeckiego.
p. Wójt: przedstawił idee funkcjonowania Funduszu.
p.  sołtys  Piotrówka:  przedstawiła  zakres  przeprowadzonych  do  tej  pory  prac  oraz 
zaangażowanie w tym zakresie mieszkańców.

Omówiono niektóre obowiązki sołtysa i sołectwa.

Na tym dyskusję zakończono. 

Odbyło się  głosowanie,  w którym 21 osób obecnych na zebraniu opowiedziało się  za 
wyodrębnieniem sołectwa Karolin,  3  osoby  były  przeciw,  2  osoby wstrzymały  się  od 
głosu. 

Ad. 4
p. Wioletta Batóg – sołtys Piotrówka: zakończyła zebranie wiejskie. 

Protokół sporządziła:
Elżbieta Zagórska 


