
PROTOKÓŁ 

 

z zebrania wiejskiego sołectwa Jelna w dniu 14.12.2014 r. 

 

Zebranie otworzył o godz. 1500 Sołtys Pan Michał Zawadzki. Poinformował zebranych, że 

odbywa się ono w II terminie i zgodnie ze Statutem jest prawomocne do podejmowania 

uchwał. W zebraniu uczestniczyło 46 mieszkańców wg. listy obecności.  

 

Sołtys przedstawił proponowany porządek obrad.  

 

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności. 

2. Wybór sekretarza zebrania. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 

4. Opinia na temat przeznaczenia do dzierżawy działek nr. ewid. 3938/3 o pow. 0,17 ha 

oraz działki o nr ewid 3928 o pow. 0,10 ha położonych na terenie Sołectwa Jelna. 

5. Przeznaczenie drewna z lasu gminnego na remont strychu nad remizą OSP w Jelnej 

oraz na potrzeby Parafii i Klasztoru w Jelnej. 

6. Przeznaczenie do licytacji drewna opałowego z działek gminnych nr 1744 oraz 2212/5 

położonych w Jelnej. 

7. Inwestycje do zrealizowania do końca 2014 roku, oraz plan inwestycji do realizacji w 

roku 2015. 

8. Kanalizacja wsi i informacje na ten temat. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Do porządku został zgłoszony wniosek o zamianę punktów, który po wyjaśnieniu formalnym 

został wycofany. 

 

Zaproponowany porządek zebranie w drodze głosowania przyjęło jednogłośnie. 

 

Pkt. 2 porządku. Wybór sekretarza zebrania. Na sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano 

P. Andrzeja Chojnackiego. 

 

Pkt. 3 porządku. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. Sołtys poinformował, iż do 

protokołu z poprzedniego zebrania nie zgłoszono żadnych uwag i poddał jego przyjęcie pod 

głosowanie. Protokół zebranie przyjęło jednogłośnie. 

 

Pkt 4 porządku. Sołtys poinformował,  że wnioskowane do dzierżawy działki są położone na 

Łaskach,  3938/3 leży między Panem Golikiem a Panem Leśko, natomiast 3928 leży na 

wprost Pana Studenta, za tablica ogłoszeniową. Temat jest przedmiotem zebrania, gdyż 

wpłynęło z Urzędu pismo o wyrażenie w tym temacie opinii. Następnie Sołtys przedstawił 

stanowisko Rady Sołeckiej. Co do działki nr 3938/3 pozytywne, zaś 3928 negatywne z uwagi 

na to, że jest tam zlew wód z okolicy, ponadto ukształtowanie działki ograniczenia swobodny 

wyjazd z sąsiedniej posesji.  

 

O głos poprosił Pan Zawadzki - zainteresowany dzierżawą, stwierdzając, że woda mu nie 

przeszkadza i nie będzie ograniczał korzystania z działki celem swobodnego wyjazdu z 

posesji sąsiedniej. 

 

Pytania w temacie: Pan Madej zapytał o cel dzierżawy. Odp. Na powiększenie areału, okres 

dzierżawy – odp. 3 lata. 



 

 

Sołtys poddał pod głosowanie uchwałę o wyrażeniu zgody na dzierżawę działki 3938/3. Za 

45, wstrzymujący 1.  

Następnie uchwałę o wyrażeniu zgody na dzierżawę działki 3928 z warunkami: 1) dzierżawca 

nie będzie naruszał stosunków wodnych, spływu wód, 2) dzierżawca umożliwi korzystanie 

z działki na cele swobodnego wyjazdu z działek sąsiednich.  

W głosowaniu zebrani wyrazili zgodę na dzierżawę. Za 44 przy dwóch głosach 

wstrzymujących. 

 

Pkt 5 porządku. W tematykę wprowadził Sołtys informując, że strażacy chcą na strychu nad 

garażem strażackim wykonać magazynek na sprzęt. Jest tam położona wełna jako ocieplenie, 

stąd drewno będzie służyło na wykonanie legarów i konstrukcji pomieszczenia. Wikary 

natomiast chce wybudować na placu po dawnym SKR-rze zadaszoną altanę. 

 

Głosowanie – za jednogłośnie. 

 

Pkt 6 porządku. W tematykę wprowadził Sołtys. Działka 1744 to teren wokół małego stawu. 

Są tam bobry wycinające drzewa, stwarzając zagrożenie powodziowe. Na zebranie został 

zaproszony prezes Koła Łowieckiego Dzik Pan Stanisław Dudek, jednak nie przyjechał. 

Sołtys prowadzi także rozmowy z Burmistrzem w tym temacie. Z kolei działka 2212/5 to 

zakole przy drodze powiatowej na wysokości dawnego punktu katechetycznego. Rosnące tam 

drzewa są zagrożeniem dla poruszających się tą drogą i dojeżdżających do położonych w tym 

rejonie posesji.  

Dyskusji w temacie brak. 

 

Głosowanie – za jednogłośnie. 

 

Pkt 7 porządku. Sołtys poinformował, że do końca 2015 roku planowane są jeszcze 

inwestycje w pojedyncze doświetlenia: na wprost Pana Cz. Jagieły, droga koło Pana Bazana, 

klasztorna (1 słup) wraz z oznaczeniem drogi. Zakładano jeszcze czyszczenie zbiornika koło 

sklepu. Sołtys zorganizował spotkanie z dyrekcją Spółek Wodnych, gdzie określono 

kolejność robót na zbiornikach: Staw przy kościele, Baranówka i zbiornik przy sklepie. 2 

pierwsze zadania wykonano, jednakże inspektor w przedmiarze robót do przetargu nie ujął 

zbiornika przy sklepie, stąd nie został on w ramach całego zadania wykonany. Szacowany 

koszt nie jest jednak duży, stąd temat jest otwarty na rok przyszły. 

 

Jeśli chodzi o rok przyszły, to na 99% będzie asfaltowana droga Jelna – Nowa Sarzyna 

(Borki). Jest też złożony wniosek do powodziówek na dalszy odcinek drogi klasztornej. 

Prowadzone są także rozmowy z Nadleśnictwem z wstępną deklaracją dofinansowania 

kolejnego odcinka klasztornej. Zmieniły się także władze w Leżajsku, stąd trzeba powrócić 

do tematu rekompensat za infrastrukturę na zabranych osiedlach. 

 

Wykonanie mostka na Maliniance łączącego ścieżkę rowerową, oraz wydłużenie chodnika po 

drugiej stronie drogi – połączenie ze zjazdem na Stawiska. 

 

Dalszy etap zagospodarowania terenu koło Domu Kultury (Kapliczka, ławki, nasadzenia). 

 



Droga na Łaskach – komisja Gospodarki Komunalnej Rady Gminy na posiedzeniu 

wyjazdowym uznała za celowe wykonanie asfaltowania górnego odcinka tj. 150 mb drogi 

w rejonie zabudowań. 

 

Melioracja terenu na Krzakach celem przygotowania działek do sprzedaży. 

 

Powrót do tematu zalewu. 

 

Pkt 10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski. 

 

Sołtys poinformował, że 20 i 21 stycznia będzie szkolenie z zakresu rachunkowości rolnej. 

 

W zakresie pytań o odśnieżanie dróg poinformował, że wygrała firma z Łowiska 

a z informacji jakie posiada będzie to realizował kierowca miejscowy – Paweł Dec. 

 

Pan Rytuba wnioskuje, aby radny wybrany z drugiej części wsi uczestniczył w zebraniu 

wiejskim. Poruszył także kwestie zrobienia kanalizacji. W odpowiedzi Sołtys zobowiązał się 

kierować do niego zaproszenia, natomiast w zakresie kanalizacji trwają prace 

dokumentacyjne i wszystko jest na dobrej drodze, aby uzyskać pozwolenie na budowę przed 

naborem wniosków do realizacji w ramach projektu Błękitny San na rok 2016. 

 

Pan Ryczkowski zapytał, kiedy będą wyrzucone przywiezione przez Baja betony znad stawu. 

 

Pan Jagieło Czesław wnioskował o rozważenie możliwości dotowania dokarmiania zwierzyny 

leśnej od właściwej realizacji zadań przez koła łowieckie. 

 

Dyskusja: Pan Smoła wnioskuje od odwrócenie lampy na zakręcie, gdyż świeci mu w okno. 

 

 

Na tym wyczerpano dyskusję i Sołtys zakończył zebranie. 

 

 

Protokolant                                                         Przewodniczący Zebrania 

  


