
Wierzyce, dnia 13 marca 2015 roku

Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Wierzyce

w dniu 13 marca 2015 roku

Zebranie otworzył i dalej prowadził Pan Sołtys Włodzimierz Brzozowski.

W pierwszym punkcie zebrania przedstawił szczegółowo swoje dochody wynikające z 

tytułu sprawowania funkcji sołtysa i opiekuna świetlicy. Informacja ta została upubliczniona w 

związku z pojawiającymi się wśród mieszkańców sołectwa wątpliwościami.

Następnie Pan Sołtys przedstawił rozliczenie kwoty tzw funduszu sołeckiego za rok 2014.

Obie te informacje zebrani przyjęli do wiadomości bez zastrzeżeń.

W kolejnym punkcie poinformował o kwotach przeznaczonych na sołectwo w roku ubiegłym, w 

tym na zakupy związane z działalnością świetlicy. Omówił także budżet gminy i główne jego 

składniki. W kwestii szczegółów skierował do publicznie dostępnej informacji w BIP Łubowo oraz 

protokołów Rady Gminy.

W kolejnym punkcie poinformował o tworzonych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz stanie zaawansowania prac przy sieci kanalizacyjnej oraz oświetleniu w 

sołectwie. Wyjaśnił zagadnienie ratalnej opłaty za przyłączenie kanalizacji.

Problem utworzenia, wspomnianego na poprzednim zebraniu wiejskim transportu z dworca 

kolejowego w Pobiedziskach do Wierzyc został odłożony do powrotu wójta Gminy.

W następnym punkcie Pan Jacek Koperski przedstawił przyjęte na dwóch ostatnich 

posiedzeniach Rady Sołeckiej programy i propozycje działań Sołtysa i Rady Sołeckiej w 

najbliższym okresie. Przedstawiona została także wstępna propozycja organizacji 800 lecia Wierzyc

oraz różnorakich imprez do tego przygotowujących.

Wobec braku kworum postanowiono po wymaganej przerwie odbyć zebranie w drugim 

terminie.

Po przerwie odbyła się dyskusja na temat korzyści i ewentualnych zagrożeń wynikających z 

wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Po wyjaśnieniu części niejasności przystąpiono do głosowania 

nad wnioskiem o zwrócenie się do Rady Gminy Łubowo w sprawie wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego dla sołectwa Wierzyce.

W głosowaniu udział wzięło 35 osób, za wnioskiem głosowało 25 osób, przeciw była 1 

osoba, 9 osób wstrzymało się od głosu.

Wobec powyższego, Pan Sołtys poinformował, że w możliwie najkrótszym terminie 

przedstawi wniosek o wyodrębnienie funduszu sołeckiego Radzie Gminy Łubowo.

Na zakończenie Pan Jacek Koperski przedstawił informację o możliwości uzyskania grantu 

BZWBK „Architekci naszej rzeczywistości” przez grupę młodzieży sołectwa. Namawiał do 

zaproponowania tego naszej młodzieży. Osobą promowaną w tym grancie mogłaby być postać 

powstańca wielkopolskiego i warszawskiego, urodzonego w Wierzycach Franciszka 

Malanowskiego.

Protokołował

Jacek Koperski


