Pro to kó ł
z zebrania wiejskiego sołectwa Skarlin
Zebranie odbyło się w dniu 5 lutego 2020r. o godz. 17.15 w lokalu świetlicy wiejskiej w Skarlinie.
Na ogólną liczbę 587 mieszkańców sołectwa, w zebraniu udział wzięło 33 mieszkańców, a więc mniej
aniżeli 1/10 stałych mieszkańców.
Zebranie odbyło się w II terminie.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1/
Ponadto w zebraniu udział brali:
1)

Wójt Tomasz Waruszewski

2)

Radny Andrzej Pieńczewski

3)

Katarzyna Wieczorek pracownik Urzędu Gminy
Porządek zebrania:

1)

Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania

2)

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019rok.

3)

Informacja Wójta Gminy o bieżących sprawach Gminy

4)

Zapytania i wnioski

5)

Zakończenie zebrania.

Ad 1
Zebranie otworzył i prowadził Sołtys wsi Andrzej Godziński. Powitał zebranych i stwierdził ważność
zebrania jak na wstępie protokołu. Przedstawił projekt porządku zebrania. Nie zgłoszono
dodatkowych punktów do porządku obrad. Porządek został podjęty jednogłośnie.
Ad 2
Sołtys wsi Andrzej Godziński zrelacjonował sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w
2019roku. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2/
Ad 3
Wójt Gminy Tomasz Waruszewski w swoim wystąpieniu omówił następujące zagadnienia:
- Podziękował Radzie Sołeckiej za dotychczasową działalność na rzecz wsi, namawiał wszystkich
mieszkańców do udziału w akcji sprzątania Gminy.
-

Wójt

zrelacjonował

komunikat

od

Wojewody

w

sprawie

zagrożeń

i zdrowia człowieka mogących wystąpić na terenie naszej Gminy:
* następstwa zmian klimatycznych
* występujące choroby min. przenoszone przez kleszcze, komary tygrysie itd.
* koronowirus
* ptasia grypa

dla

życia

* afrykański pomór świń ASF
- Propozycja powstania Gminnej Rady Seniorów - jako ciało o charakterze konsultacyjnym,
doradczym i inicjatywnym przy
- Przyłącze wodociągowe – 100% mieszkańców wsi podłączono do nowej sieci wodociągowej (stara
została odcięta), trwa wymiana starych hydrantów na nowe.
- Naprawa dróg. W 2019 r. na drogi w Skarlinie nawieziono 1100 ton kruszywa, co poprawiło ich
jakość.
- W 2019r. Przeprowadzono inwestycje:
* zakończono termomodernizację szkoły
* zmodernizowano plac zabaw
* wybudowano nową siłownię nad stawem
Ad 4
Mieszkańcy obecni na zebraniu dyskutowali na następujące tematy:
- Kiedy będzie wybudowana tzw. „mała droga” za szkołą. Koszty dokumentacji projektowej mają
zostać pokryte (zgodnie z podjętą uchwałą) z funduszu sołeckiego, czy dokumenty
te mogą się przedawnić. Czy projekt musi tak dużo kosztować (około 18 tyś zł.),
czy możemy zaproponować osobę, która wykona projekt za mniej niż 5 tyś zł. - Wójt przyznał, że
budowa tej drogi nie znalazła się w planie inwestycyjnym, dokumentacja ma być wykonana w tym
roku, ale budowa na pewno nie w 2020r. To jest mała droga i mała inwestycja, nie dostaniemy na nią
funduszy z zewnątrz, a coraz wyższe koszty finansowania oświaty niestety ograniczają możliwości
inwestycyjne Gminy. Decyzję, która inwestycja drogowa będzie w danym roku podjęta, podejmuje
cała Rada Gminy, więc trudno powiedzieć, która droga będzie robiona w pierwszej kolejności. Jednak
pilnujemy, żeby projekt nie uległ przedawnieniu i prawdopodobnie ta droga będzie remontowana w
ciągu 2 lat, choć musimy ją wykonać z środków własnych. Budowa drogi z kostki daje możliwość
budowy etapami, co uniemożliwiłoby przedawnienie projektu. Jeśli jest projektant, który zrobi tą
dokumentację za 5 tyś zł to oczywiście zapraszamy do współpracy.
Wójt zadeklarował, że będzie tę drogę rekomendował Radzie do realizacji.
- Mieszkańcy podjęli dyskusję na temat finansowania oświaty, pytali Wójta co robi żeby zachęcić
innych do osiedlenia w Skarlinie – Wójt powiedział, że podjął próbę przekształcenia małych szkół w
społeczne czy też zmniejszenia ilości oddziałów do klas 1-3. Nie wynikało to ze złej woli, a jedynie
szukania rozwiązania w związku z rosnącymi kosztami utrzymania oświaty (demografia, likwidacja
gimnazjów, pensje dla nauczycieli). Zamiarem Gminy nigdy nie było zamknięcie szkół. Kurator i
mieszkańcy nie zgodzili się na te rozwiązanie więc będziemy starali się szukać oszczędności gdzie
indziej, choć w obecnej sytuacji jest to trudne bo wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości są
przeznaczane w całości na finansowanie oświaty. Gmina nie jest w stanie zapewnić wszystkie

potrzeby mieszkańców, a budowa infrastruktury dla rozwoju wsi jest bardzo ważna. Gmina stara się
stworzyć warunki dla przyciągnięcia jakiejś firmy, jednak nie mamy odpowiednich terenów
inwestycyjnych, staramy się przejąć ziemię od KOWR-u.
- Czy i kiedy nastąpi wymiana podłogi i elewacji budynku świetlicy wiejskiej – modernizacji
świetlicy mieszkańcy Skarlina na pewno też się doczekają, robimy to sukcesywnie.
- Czy Gmina podpisała wniosek na odbiór od rolników folii, czy można jeszcze składać wnioski –
Wójt potwierdził, że Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na odbiór folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej, bigbagów. Wniosek przeszedł merytoryczną ocenę,
więc akcja będzie realizowana w tym roku jak otrzymamy dofinansowanie. Ci którzy nie złożyli
wniosków mogą je składać w dalszym ciągu, jednak nie ma pewności, że ich również ta akcja obejmie.
- Droga w kierunku Nawry – Wójt poinformował, że Starostwo złożyło wniosek
o dofinansowanie na budowę tej drogi, gdyby doszło do realizacji to Gmina miałaby dofinansować
25% inwestycji, ale w obecnej sytuacji nie wiadomo, czy będzie nas na to stać.

Na tym zebranie zakończono.
protokołowała

Sołtys wsi

Katarzyna Wieczorek

Andrzej Godziński

