
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 
MIESZKAŃCÓW WSI ZIEMNICE 

                Zebranie odbyło się w dniu 20.09.2012 w świetlicy wiejskiej w Grzybianach.
     Zebranie wiejskie  mieszkańców wsi Ziemnice zwołano na dzień 20.09.2012 na 
godzinę 20. 00 
      Zawiadomienia o terminie zebrania wiejskiego ukazały się na stronie internetowej Ziemnic w dniu 
10.09.2012 . W tym samym dniu  informacje  zostały również umieszczone na słupach 
ogłoszeniowych  oraz  dostarczone do skrzynek pocztowych lub do rąk własnych w terminie 10-12. 09 
2012 r. 
      Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 33 osób uprawnionych do głosowania. 
     Minimalna liczba osób niezbędna do podejmowania prawomocnych uchwał wynosi 37 a więc 
przybyli mieszkańcy Ziemnic w liczbie 33 nie zapewnili kworum .

       Po upływie 30 minut czyli o godzinie 20.30 sołtys  Ziemnic Pan Andrzej Ostrowski zwołał 
ponownie zebranie w drugim terminie . 
 Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 33 osób uprawnionych  do głosowania. 

     Zebranie wiejskie wsi Ziemnice otworzył  sołtys Pan Andrzej Ostrowski, który powitał przybyłych 
i przedstawił porządek zebrania: 

1) Otwarcie zebrania oraz zatwierdzenie porządku obrad.
2) Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 
3) Zgłaszanie  propozycji zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ziemnice na 

rok 2013 .
4) Sporządzenie i przegłosowanie Uchwały Zebrania Wiejskiego  w sprawie wniosku do Wójta 

Gminy Kunice o uruchomienie środków funduszu sołeckiego na rok 2013. 
5) Wolne wnioski i zapytania, sprawy różne.

Ad 1. 
          Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie przez zgromadzonych
          mieszkańców sołectwa.
Ad. 2 
          Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie został wybrany pan Andrzej  Ostrowski     
          natomiast na protokolanta został wybrany również jednogłośnie  pan  Rafał Borek.
          W dalszej części zebrania tytułem wstępu do punktu  3 zebrania sołtys Andrzej    
          Ostrowski  przedstawił sprawozdanie z realizacji funduszu soleckiego  w latach 2010- 
          2012.  Tekst sprawozdania dołączono do protokołu. Przewodniczący zapoznał    
          obecnych z kwotą funduszu sołeckiego na rok 2013, która wynosi 
          18063,25 złote brutto  oraz przybliżył zasady jakimi powinni się kierować mieszkańcy 
          przy wyborze zadań do wykonania w przyszłym roku.   
Ad 3. 
            Podczas zebrania mieszkańcy wsi Ziemnice zgłosili następujące zadania: 

1) Pan Dariusz Lisowski  z ul. Szczęśliwej w imieniu 25 dorosłych  mieszkańców ulic 
Radosnej i Szczęśliwej, złożył pisemny  wniosek dotyczący wykupu działki 420/1 o 
powierzchni około 1000 m kw. od osoby fizycznej z przeznaczeniem na  ogólnodostępne 
miejsce  wypoczynku , rekreacji i integracji mieszkańców Ziemnic.  
Wartość  zakupu działki oraz koszty związane z przeniesieniem własności wyniesie 18063.25 
zł  ( osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 25/100) 
W uzasadnieniu  Pan Dariusz Lisowski i Pan Rafał Borek  stwierdzili, że miejsce takie jest 
konieczne w tej części miejscowości. Przy ul. Radosnej i Szczęśliwej docelowo będzie 
mieszkać około 40 rodzin, w przeważającej większości rodzin młodych, z małymi dziećmi. 
W planie  miejscowym dla tego terenu  urbanista nie przewidział  działki pod obiekt 
użyteczności publicznej. Na działce o powierzchni około 1000 m kw wnioskodawcy w 
przyszłości  zaplanowali wybudować boisko do siatkówki, połowę boiska do koszykówki, 
wiaty wypoczynkowe, stacjonarny grill, oraz urządzenia do ćwiczeń fitness. W zamierzeniu 
obiekt ten ma służyć integracji całej miejscowości. 



Na zebraniu mieszkańcy ul. Radosnej i Szczęśliwej zadeklarowali, że w roku 2013 
uporządkują na własny koszt całą działkę ( wyrównanie terenu, usunięcie gruzu, materiałów 
budowlanych, zbędnych krzewów i innych roślin.) Propozycja  mieszkańców jest w zgodzie z 
Planem Odnowy wsi Ziemnice na lata 2012 -2020  oraz z obowiązującą Strategią Rozwoju 
Gminy Kunice.   Wniosek mieszkańców został dołączony do protokołu. 
 

2) Pan Andrzej  Ostrowski  jako sołtys wsi, zgłosił wniosek  dotyczący budowy chodnika na 
działce o numerze geodezyjnym 637/2  łączącym ul. Łagodną i  Legnicką w północno-
wschodniej części osiedla Ziemnice I. 
Kosztorys zadania  opiewał na kwotę 18063,25 zł brutto  ( osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt 
trzy złote 25/100 ) i obejmował zakup niezbędnego materiału oraz robociznę. Jako wkład 
własny w imieniu mieszkańców sołtys zaproponował prace porządkowe w najbliższym 
otoczeniu budowanego chodnika  w ramach prac społeczno-użytecznych.  W uzasadnieniu  p. 
sołtys podkreślił konieczność  kontynuowania rozpoczętych prac w tej części wsi. W roku 
2012  w ramach funduszu sołeckiego przygotowano podbudowę i  wbudowano obrzeża.
 Z przyczyn praktycznych i ekonomicznych przykrycie przygotowanego chodnika kostką 
betonową wydaje się zasadne. Wniosek dołączono do protokołu.   

Ad 4. 
      Po krótkiej i merytorycznej dyskusji nad poszczególnymi zadaniami  przewodniczący zebrania 
zarządził głosowanie.

Zadania  nr  1 i 2   uzyskały następującą  liczbę głosów :

Zadanie nr 1  - zgłoszone przez Pana Dariusza Lisowskiego:
 24-  głosy za                 1 - głosy przeciw                       8  - głosów wstrzymujących się 

Zadanie nr 2- zgłoszone przez Pana  Andrzeja Ostrowskiego; 
9 – głosów za                  24 – głos  przeciw                      0  - głosów wstrzymujących się 

      Przewodniczący zebrania sporządził  Uchwałę nr 2/2012 Zebrania Wiejskiego  wsi Ziemnice i 
poddał jej treść pod głosowanie . 
Za przyjęciem Uchwały głosowało  31 osób , nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od 
głosu. Jeden z mieszkańców Ziemnic musiał opuścić wcześniej zebranie.  
      Zgodnie z wolą mieszkańców obecnych na zebraniu do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego przyjęto zadania nr 1. 
     W dalszej części zebrania przewodniczący zapoznał zebranych o treści Uchwały Rady Gminy 
Kunice w sprawie zmiany statutu sołectwa Ziemnice. 
Zmiana dotyczy §23 które otrzymuje brzmienie” Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje 
rada gminy za pośrednictwem swoich komisji, szczególnie komisji rewizyjnej oraz wójta”
Po przegłosowaniu projektu zmian, stwierdzam że został on przyjęty jednogłośnie. 

Ad 5. 
           Wolne wnioski i zapytania , sprawy różne : 
       - Pan Grzegorz Lichwa  poinformował zebranych o wykluczeniu naszej miejscowości   
         z inwestycji Telekomunikacji  Polskiej a dotyczącej budowy sieci światłowodowej.
          TP S.A  Ziemnice traktuje jako część Legnicy  i dlatego około  200 potencjalnych   
          klientów pominięto.     
    
       - Pani  Czyżewska  zadała  3 pytania 
           1) Kiedy zostanie zakończona budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Grzybian do  
               Ziemnic.

2) Czy w roku 2012 -2013 jest szansa na wybudowanie ścieżki  pieszo-rowerowej z Ziemnic do 
Legnicy, obiecywanej od wielu lat przez władze gminy.

3) Dlaczego nie wybudowano dotychczas przepustu  pod ul. Radosną .
        W odniesieniu do pierwszego pytania Przewodniczący nie potrafił odpowiedzieć    



         jednoznacznie, ponieważ jest to zadanie własne Starostwa Powiatowego, które od   
         jakiegoś czasu nie ma pieniędzy na inwestycje. 
         Na pytanie, opierając się na zapewnieniach Wójta Gminy pana Zdzisława Tersy i  
         zapisach w zadaniach inwestycyjnych gminy na najbliższe lata Przewodniczący  
         zapewnił, że inwestycja zostanie rozpoczęta w roku 2013 i z dużym 
         prawdopodobieństwem  również  w tym roku zakończona.    
         Odnośnie pytania 3 sołtys przekazał informację Wójta, że w/w przepust zostanie 
          wykonany w tym roku.  
      
       - Pani Bogielska Brygida  wnioskowała o oznakowanie przejść dla pieszych na
         ul. Legnickiej  przed ul. Kunicką i Ogrodową oraz przed ul. Stromą.
         Na bardzo ruchliwej drodze przejście małych dzieci zadrugą stronę drogi jest bardzo 
         niebezpieczne.
       - Pan  Bazyli Rusyn wnioskował o podniesienie ciśnienie wody w ul. Pod Wzgórzem.  
      - Pan Dariusz Lisowski prosił o przeniesienie jednego kosza na plastiki PET na 
        ul. Szczęśliwą w pobliże działki 420/1 oraz o podjęcie działań  w celu uregulowania 
         gospodarki wodnej na osiedlu Ziemnice III ( Radosna , Szczęśliwa)
     - Pan Dariusz Styrc apelował o dopilnowanie przez służby gminne odpowiedzialne za 
        budowę oświetlenia na ul. Radosnej i Szczęśliwej  aby drogi po  zakończeniu inwestycji 
        nadawały się do użytku. 
     - Przewodniczący zebrania zadał zebranym  pytanie dlaczego nie posyłają swoich dzieci 
        do Kunickich szkół . 
        W odpowiedzi mieszkańcy podali 3 podstawowe  powody dla których  ich dzieci nie 
        uczęszczają do naszych szkół.

1) Brak świetlicy szkolnej lub brak możliwości pozostawienia  dziecka pod opieką w szkole do 
godziny 17-18 .

2) Brak  stołówki  
3) Bardzo mało informacji  w okresach rekrutacyjnych, na temat szkół, ich osiągnięć, zajęć 

pozalekcyjnych czy zajęć dodatkowych itp. 
  

           Na zakończenie zebrania przewodniczący zebrania podziękował mieszkańcom za przybycie  i 
zakończył  zebranie.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołował :                                                                                   Przewodniczący zebrania 
Rafał Borek                                                                                             Andrzej Ostrowski




