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Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Straszyn 

które odbyło się w dniu 22 września 2020 roku 

 

1. Zebranie Wiejskie rozpoczęło się o godz. 18:00, jednak z powodu braku quorum 
sołtys ogłosił drugi termin o godz. 18:15. 

2. Zebranie Wiejskie w drugim terminie rozpoczęło się o godzinie 18:15 i trwało do 
godziny 20:00. 

3. W Zebraniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 35 mieszkańców sołectwa 
Straszyn. Zebranie odbywało się w przestrzeni otwartej przed Mediateką z uwagi na 
sytuację epidemiczną Covid-19. Uczestnicy Zebrania dochodzili w trakcie i pomimo 
próśb przewodniczącego o  podpisanie listy, nie złożyli podpisów na liście. Podczas 
głosowania okazało się, że liczba policzonych głosów wyniosła łącznie 44, czyli 
faktycznie w Zebraniu uczestniczyły 44 osoby. 

4. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi Jerzy Feliksiak. 
5. Na protokolanta wyznaczono sekretarz Sołectwa Grażynę Michalkiewicz-Goszczyńską 
6. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Zebranie Wiejskie jest prawomocne do 

podejmowania uchwał. 
 

7. Porządek obrad: 
7.1 Przedstawienie przebiegu realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2020 i propozycji 

zmian przedsięwzięć w jego ramach. 
7.2 Przedstawienie wniosków dotyczących funduszu sołeckiego na 2021 rok. 
7.3 Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji wniosków z funduszu sołeckiego. 
7.4 Przeprowadzenie głosowania nad wnioskami dotyczącymi zmian i przyznania 

środków z funduszu sołeckiego, podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia Wniosków 
o zmianę przeznaczenia i przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 

7.5 Wnioski do budżetu Gminy Pruszcz Gdański na 2021 rok. 
7.6 Przyjęcie kandydatury Witolda Płotki na funkcję zastępcy sołtysa 
7.7 Sprawozdanie z przebiegu przygotowań do jubileuszu 700-lecia Straszyna 
7.8 Sprawy sołeckie i wolne wnioski mieszkańców. 
7.9 Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. 

 

8.  Streszczenie przebiegu obrad i dyskusji: 
Zebraniu Wiejskiemu przedłożono raport z realizacji bieżącego Funduszu Sołeckiego. 
Przedstawiono propozycje zmian i po dyskusji poddano głosowaniu Uchwałę o 
uchwaleniu zmian we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 
2020.  
Wyniki głosowania: Uchwałę nr 1 /w załączeniu/ przyjęto jednogłośnie. 
Następnie przedstawiono jeden wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 
na rok 2021, przygotowany przez zespół członków rady Sołeckiej i radnych Straszyna. 
Wniosek został odczytany zebranym wraz z uzasadnieniem poszczególnych 
przedsięwzięć.  
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Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego i podjęciu Uchwały nr 2 /w załączeniu/:  
W głosowaniu udział wzięło 44 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania  
Za przyjęciem wniosku głosowało 32 

przeciwko głosowało 11 
wstrzymała się 1 osoba 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
Przegłosowano propozycję sołtysa, przy 1 głosie wstrzymującym się, kandydaturę 
Witolda Płotki na funkcję zastępcy sołtysa. Pan Płotka jest aktywnym członkiem rady 
sołeckiej i byłym sołtysem, współinicjatorem i współorganizatorem dorocznych 
wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. 

 
9. Wnioski mieszkańców do budżetu Gminy Pruszcz Gdański: 

 

– budowa Parku 700-lecia 

– projekt techniczny modernizacji ul. Tęczowej 

– doświetlenie ul. Kwiatowej (wraz z przejściami dla pieszych przy skateparku i Monie) 

– ul. Prusa projekt oświetlenia i drogi 

– 2 tablice świetlne na Starogardzkiej - (po 2 stronach, przed Sportową i przed 
skrzyżowaniem z Kraszewskiego) 

– basen - projekt techniczny 

– ul. Tuwima - projekt oświetlenia 

– projekt budowy fragmentu ulicy Konwaliowej (łączącej Lawendową z Lawendową) 

– II etap przebudowy ul. Jana Pawła II 

– Projekt: dróg i oświetlenia na os. Nad Strugą 

– II etap kanalizacji os. Zorza 

– projekt budowy ul. Leśnej (1-kierunkowa?) 

– projekt budowy ul. Makowej (fragment) 

– budowa oświetlenia os. Zorza 

– projekt techniczny budowy ul. Poziomkowej 

– III etap budowy dróg - ul. Neptuna i Merkurego na os. Modre 

– budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Na Skarpie 

– odwodnienie ul. Poprzecznej & Młyńskiej 
– zabezpieczenie granic ewidencyjnych zgodnych z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Straszyna z 2005 r. /Anna Domska tel. w załączeniu 

 
 

10. Sprawy sołeckie 
 

Omawiano zasadność szykan na ul. Kwiatowej. Padła propozycja, by namalować pas 
rozgraniczający strefę dla pieszych na tej ulicy. 
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Pani Wójt opowiedziała o koncepcji reaktywacji kolei do Gdańska. Poddano dyskusji, 
czy na ul. Saturna powinno być ograniczenie prędkości, czy wprowadzić strefę 
mieszkańca. Radny R. Kwieciński zwrócił uwagę, że taki znak nie pozwala parkować w 
dowolnych miejscach, tylko w wyznaczonych.  
Kolejnym tematem była budowa basenu. Marek Wiergowski przedstawił obecnym 
inicjatywę petycji do Wójt i Rady Gminy ws. zrealizowania obiecywanej od kilku lat 
inwestycji. Przekazał sołtysowi zebrane podpisy mieszkańców /zał. nr …./ 
Zaapelował również o utrzymywanie porządku i zbieranie śmieci walających się w 
różnych częściach miejscowości i w otaczających Straszyn lasach.  
Pani Góralska zauważyła potrzebę kontroli policji na Orliku, trzeba zgłaszać 
każdorazowo wybryki chuligańskie.  
W. Płotka podkreślał rolę edukacji dzieci i młodzieży w zakresie dbania o przestrzeń 
publiczną. Przedstawił przy okazji postęp prac przy tworzeniu strony sołectwa – 
www. solectwostraszyn.pl i poprosił zainteresowanych współpracą o pomoc.  
T. Babiński zaproponował stworzenie w rejonie ul. Dworcowej strefy skrzyżowań 
równorzędnych; obecni poparli taką koncepcję, przy jednym głosie wstrzymującym. 
Radny A. Chmielewski i pani Wójt mówili o zmianach w planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Straszyna o sposobie zabudowy jednorodzinnej. Wspomniano o 
rozpoczęciu budowy Obwodnicy metropolitalnej, co będzie wiązało się z przebudową 
Węzła Straszyn.   
 
Mieszkaniec  wywołał dyskusję na temat smogu i zanieczyszczeń spowodowanych 
paleniem śmieci. Pani wójt poinformowała ze gmina współpracuje z firmą badającą 
popioły, a Straż pobiera próbki na wniosek mieszkańców. Straż posiada uprawnienia 
do wejścia na teren prywatny oraz jest wyposażona w dron, który będzie miał funkcję 
rozpoznawczą.  Prośba o zgłaszanie przypadków. Na tym Zebranie zakończono. 
 
Załączniki do protokołu: 
1. lista obecności  – 2 karty 
2. podjęta Uchwała – 1  
3. załącznik do Uchwały nr 1 
4. podjęta Uchwała nr 2 
5. załącznik do Uchwały nr 2 
6. spis wniosków do budżetu Gminy Pruszcz Gdański 

 

 

 

 

 

 

Protokolant        Sołtys 

Grażyna Goszczyńska           Jerzy Feliksiak 


