Czaszyn, dnia 7.03.2020

PROTOKÓŁ
z zebrania wiejskiego w Czaszynie
z dnia 7 marca 2020
Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:45 – 15 minut później w związku z brakiem
frekwencji. W zebraniu wzięło udział 70 mieszkańców.
Przewodniczący zebrania Pan Sołtys Kacper Kuzio zapoznał zebranych
z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór sekretarza zebrania;
3. Zatwierdzenie porządku obrad;
4. Informacja sołtysa o zadaniach zrealizowanych w 2019 r.
5. Podział budżetu sołectwa na 2020 r.
6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania
7. Zakończenie zebrania
Krzysztof Giba złożył wniosek o dodanie 2 punktów do porządku zebrania tj.

•

Wybór gospodarza Domu Kultury w Czaszynie

•

Sprawozdanie z działalności KGW Czaszyn.

Zebranie jednogłośnie rozszerzyło porządek obraz o dodatkowe 2 punkty.
Po przedstawieniu porządku zebrania zaproponowano Krzysztofa Giba na sekretarza
zebrania. Zebranie zatwierdziło tą kandydaturę jednogłośnie.
Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności w 2019 r. (załącznik nr 1 do protokołu)
W punkcie 5 rozszerzonego porządku zebrania sołtys przedstawił proponowany podział
budżetu na 2020 rok. (załącznik nr 2 do protokołu). Po przedstawieniu proponowanego
podziału budżetu głos zabrali:
•

Pani Bogusława Kozyra wnosi o wyasfaltowanie drogi gminnej na działce nr 2682/4 od
potoku do wjazdu na jej posesję.

•

Pan Marian Kuzio prosi o przekwalifikowanie drogi wewnętrznej na działce nr 66/13 na
drogę gminną i utwardzenie jej.

•

Pan Wiesław Kuzio wnosi o wykonanie i montaż barierek na przepuście na potoku koło
Rejnina.

•

Pan Jan Osenkowski wnioskuje o wykonanie mostu na potoku na drodze gminnej nr
działki 153 oraz uzupełnienie ubytków w drodze na tej samej drodze.

•

Pani Agnieszka Barzyk wnosi o zamontowanie progów zwalniających na drodze gminnej
117487R Czaszyn – Poraż.

•

Pan Tomasz Gocek wnioskuje o 10000 zł na potrzeby LKS Czaszyn i utrzymanie stadionu.

•

Pan Damian Kruczek pyta o możliwość zamontowania lampy ulicznej między posesjami
57 a 60 przy drodze gminnej.

•

Pan Józef Sądelski kategorycznie sprzeciwił się asfaltowaniu drogi gminnej do Pani
Kozyry motywując tym, że stan tej drogi jest bardzo dobry (nawierzchnia wykonana z
destruktu asfaltowego).

•

Pani Bogusława Kozyra proponuje ująć 10000 zł z remontu drogi koło Pana Dawida
Dygonia i 20000 zł z projektu na przebudowę Domu Kultury w Czaszynie a także 5000 zł z
projektu na remont drogi na działce 2682/4 i przeznaczenie tej kwoty (35000 zł) na
wykonanie nawierzchni asfaltowej na wskazywaną przez Panią drogę. Powyższa osoba
prosiła o przegłosowanie w/w kwoty na wcześniej wspomnianą inwestycję. Za
wnioskiem głosowało 3 osoby a 67 było przeciwnych.

•

Pan Jan Błażowski prosi o doprecyzowanie rozliczeń z pozyskiwania drewna za zeszły
rok. Pytał też o drogę do krzyża. Pan sołtys wyczerpująco odpowiedział na zadane
pytania przypominając o tym, że nie tylko pieniądze na wycinkę, zrywkę ale również na
sadzenie, pielęgnację, meliorację, zabezpieczanie należy ująć w budżecie i oddać lasowi
to co mu się należy.

•

Marek Szpara prosi o zwiększenie do 30000 zł na rozbudowę Domu Kultury (10000
zabierając z projektu drogi Czaszyn – Poraż). Pan Sołtys objaśnił, że 20000 zł na ten
projekt jest wystarczające. Umotywował tym, że wcześniej konsultował tę kwestię z
projektantem. Pan Marek Szpara chce również przeznaczenia 10-15 tysięcy zł na
odkrzaczenie drogi do tzw. krzyża. Pan sołtys oświadczył, że obowiązkiem każdego
rolnika jest odkrzaczanie tych zarośli przy swoich działkach, które przylegają do dróg
gminnych i innych prywatnych posesji. Oznajmił również, że w/w prace mogą być
wykonane przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez UMiG Zagórz. Pan
Marek Szpara wnioskuje też o wyburzenie budynku stojącego na placu gminnym na
działce 816/4 (dawny sklep spożywczy).

•

Pan Tomasz Nogaj wnioskuje o poprawę nawierzchni przepustu za tzw. Działem na
działce nr 21/8.

•

Pan Mariusz Błażowski prosi o przeznaczenie 4000 zł na poprawienie dostępności
przejazdu drogą gminną obok Pana Krzanika.

•

Pani Maria Rejnin prosi o naprawienie nawierzchni na przepuście na potoku.

•

Pan Burmistrz upoważnił sołtysa do poinformowania Pani Kozyry na zebraniu, że dołoży
20000 zł z oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg do wyasfaltowania części drogi na
działce 2682/4 jeśli my przeznaczymy dodatkowo 5000 zł z planowanego do wykonania
projektu remontu tej drogi. Sołtys poddał pod głosowanie ten wniosek i zebranie
postanowiło wyasfaltować drogę na działce 2682/4 za kwotę 25000 zł: 52 głosy za
przyjęciem tego wniosku, 4 przeciw, 14 wstrzymujących się.

Podział budżetu zaproponowany przez sołtysa na 2020 rok przyjęto jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do wyboru gospodarza Domu Kultury w Czaszynie. Krzysztof
Giba zaproponował Panią Bożenę Stojak, która wyraziła zgodę. Było jeszcze kilka innych

propozycji jednak nikt z zaproponowanych osób nie wyraził zgody. Pani Bożena Stojak
została wybrana na to stanowisko przy jednym głosie wstrzymującym.
W dalszej części zebrania Pani Bożena Stojak – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Czaszynie, przedstawiła sprawozdanie z działalności, po czym otrzymała zasłużone brawa.
Następnie zebranie przeszło do kolejnego punktu tj. dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
•

Pan Jan Błażowski pytał o aktualną sytuację finansową szpitala w Sanoku. Na
pytanie odpowiadał Radny Rady Powiatu Sanockiego Pan Marek Szpara.

•

Pani Łucja Szpara pytała Pana Burmistrza o termin wprowadzenia ulic w naszej
miejscowości. Pan Burmistrz Ernest Nowak odpowiedział, że ulice będą
wprowadzone po wyborach prezydenckich. Zapewnił też, że wesprze finansowo
sołectwo Czaszyn przy zakupie tablic z nazwami ulic. Odpowiadał też na pytania
dot. śmietniska i kompostowni, która w obecnym czasie przyczyniła by się do
odciążeń finansowych naszych mieszkańców poprzez niższe ceny za odbiór
odpadów komunalnych (obierki ziemniaków i inne materiały organiczne). Pan
Nowak odpowiadał także na pytania o możliwości dofinansowania do
zainstalowania paneli fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych w
przyszłości.

•

Pan Krzysztof Giba podziękował całemu społeczeństwu Czaszyna oraz Panu
Burmistrzowi, Radzie Miejskiej i Radzie Sołeckiej za wielkie zaangażowanie przy
pozyskiwaniu środków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Czaszyn.

•

Pan Zygmunt Kędzior zaproponował o podniesienie diety sołtysa wsi Czaszyn o
kwotę 250 zł netto miesięcznie z puli z nadzoru nad gospodarką leśną a Pan
Marek Szpara poddał ten wniosek pod głosowanie. Wniosek przyjęto przy
jednym głosie wstrzymującym.

Po wyczerpaniu punktów obrad zebranie zakończono.

