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Żukczyn, 02 czerwca 2022 r.

Protokół
z zeb ania wiejskiego, które odbyło się
dnia 2 czerwca 2022 r. w Żukczynie

Porządek obrad
1. Stwierdzenie Quorum
2. Zmiana statutu sołectwa Żukczyn
3. Sprawy sołeckie.
Ad.1.
Zgodnie z listą obecności w Zebraniu wiejskim udział wzięło 31 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
Zgodnie ze statutem sołectwa zebranie jest
prawomocne.
Ad. 2
Pani sołtys przedstawiła projekt uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany
statutu sołectwa, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Mieszkańcy
jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany w statucie sołectwa Żukczyn (uchwała
nr 1/2022).
Ad. 3 Sprawy sołeckie
Zastępca Wójta omówił zrealizowane i planowane inwestycje w Żukczynie.
Omówiono z mieszkańcami temat opracowanego projektu ulicy Jaśminowej.
Omówiono temat planowanego na ul. Nad Kłodawą przystanku autobusowego dla
dzieci dowożonych do szkoły . W tej sprawue mieszkańcy podlisali się pod wspólnym
pismem, które zostanie złożone do Urzędu Gminy.
Pani Sołtys poinformowała mieszkańców o stanie realizacji funduszu sołeckiego w
bieżącym roku.
Pani Sołtys podziękowała mieszkańcom za zakup dekodera do świtlicy z
przeznaczenie dla uchodźców z Ukrainy oraz za zakup nowych łóżek dla innych
potrzebujących i wsparcie materialne.
Podziękowania zostały również skierowane do Pani za pomoc w prowadzeniu strony
sołectwa oraz wszystkim mieszkańcom, którzy są zaangażowani w życie naszej
społeczności.
Sołtys poinformowała o planowanym po pandemii spotkaniu z seniorami (przy kawie i
ciasteczku).

Omówiono wstępną potrzebę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2023
roku na wykonanie dokumentacji projektowej oświtlenia drogowego ulicy Gdańskiej (w
centrum wsi)oraz na imprezry integracyjne mieszkańców.
1 . Wniosek mieszkańców do budżetu gminy na 2023 rok w sprawie zlecenia
projektu ulicy Widok w Żukczynie,
Mieszkańcy
zgłosili bardzo dużo uwag dotyczących złego utrzymania chodnika
2.
przy drodze powiatowej na odcinku od. ul. Młyńskiej w kierunku do Kłodaw oraz
na odcinku od autostrady A1 w kierunku Rusocina. Mieszkańcy wnioskują o
przekazanie przez Urząd Gminy wniosku o remont i odchwaszczenie chodnika
do Starostwa Powiatowego.
Mieszkańcy podziękowali za prace przy ul. Młyńskiej i Czeremchowej oraz za
wspaniałe efekty tej pracy.
Sołectwo Żukczyn
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UCHWAŁA NR .. ./2022
ZEBRANIA WIEJSKIEGO
z dnia .Q.Z. .....0.� .. 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Sołectwa .
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Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w statucie Sołectwa óWC.(..�¼:_1) § 16 otrzymuje brzmienie:
,,§ 16. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt
na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego w Urzędzie Gminy."
2) § 17 otrzymuje brzmienie:
,,§ 17. 1. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego wyznaczony przez Wójta dokonuje
otwarcia Zebrania, stwierdza jego prawomocność tj. fakt zawiadomienia
mieszkańców Sołectwa o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Do obowiązków przewodniczącego Zebrania Wiejskiego należy przedstawienie
uczestnikom Zebrania Wiejskiego porządku obrad, prowadzenie Zebrania Wiejskiego
zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz czuwanie nad zgodnym z prawem i
demokratycznym jego przebiegiem."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Przewodniczący Zebrania Wiejskiego

