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P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego sołectwa STRASZYN 
 

które odbyło się w dniu 12.09.2022 r. w Szkole Podstawowej w Straszynie 
 

1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:00 i trwało do godz. 20:00 

2. W zebraniu zgodnie z listą obecności uczestniczyły 32 osoby.  

3. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi Jerzy Feliksiak.  

4.  Na protokolanta wyznaczono: sekretarz sołectwa - Grażynę Michalkiewicz-Goszczyńską 

5. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego przez przewodniczącego zebrania oraz stwierdzenie quorum  

2. Wyznaczenie osoby do protokołowania  

3. Przedstawienie wniosków dotyczących funduszu sołeckiego na 2023 rok / dyskusja  

4. Głosowanie nad poszczególnymi wnioskami dotyczącymi przyznania środków z funduszu 

sołeckiego, podjęcie uchwały w sprawie Wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego  

5. Sprawy sołeckie  

6. Zamknięcie obrad.  

6. Streszczenie przebiegu obrad i dyskusji: 

Zebraniu przedłożono 1 wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, przygotowany przez 
członków Rady. Został odczytany przez sekretarz Michalkiewicz-Goszczyńską i przyjęty przez 
uczestników Zebrania bez dyskusji. 

7. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały o przyjęciu wniosku  o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego : 

1) w głosowaniu udział wzięło 32 osób 

2) za przyjęciem wniosku  – głosowało 27 osób 

3) przeciw – głosowały 4 osoby 

4) wstrzymała się od głosu – 1 osoba 

W wyniku głosowania Uchwała nr 2/2022 została podjęta / nie została podjęta*. 

8. Przewodniczący Zebrania poprosił obecnych o krótkie omówienie pozostałych spraw sołeckich, 
większość spraw postanowiono omówić na kolejnym Zebraniu Wiejskim w poł. października b.r., 
na którym będzie obecny przedstawiciel Gminy.  

Mieszkanka wystąpiła z wnioskiem o wybudowanie przejścia podziemnego pod ul. Starogardzką 
na wysokości obecnego przejscia z sygnalizacją świetlną, tłumacząc to zachowaniem pieszych 
ciągów historycznego układu wsi. 

Zwrócono uwagę na brak dużego śmietnika i toalety przy miejscu rekreacji nad Radunią /przy tzw. 
Czarnej Drodze/ oraz rozważenie lepszego oznakowania tej drogi z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa pieszych - zakaz wjazdu mało widoczny, może szlaban? 

Mieszkanka os. Przylesie postulowała interwencję u zarządcy toru motocrossowego /na terenie 
miasta Gdańska/ w sprawie godzin korzystania z toru. Użytkownicy od wczesnych godzin 
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porannych generują hałas o dużym nasileniu, co przeszkadza mieszkańcom osiedla. 

Mieszkanka przywołała omawiany wcześniej wielokrotnie temat zainstalowania defibrylatora 
na terenie Straszyna. Padł wniosek o objęcie całej gminy programem wyposażenia miejscowości 
w takie urządzenia i szkolenia mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Padło 
pytanie, czy w przychodni w Straszynie jest takie urządzenie i czy defibrylator znajdujący się 
w Lidlu może być wykorzystany w razie konieczności przez mieszkańców poza sklepem? 

Zgłoszenie źle wykonanej kostki na skrzyżowaniu ul. Neptuna z Jowisza, która po raz kolejny uległa 
zepsuciu, pomimo kilku napraw.  

Padło pytanie o ul. Makową; radna Małgorzata Osowska odpowiedziała, że pomimo wysokich cen 
na przetargu, Rada Gminy podjęła decyzję o budowie.  

Skarżono się na przepełnione autobusy i proszono o „zagęszczenie” kursów w godzinach 
największego nasilenia ruchu. Postawiono zarzut, że w okresie letnim autobusy jeździły z wyłą-
czoną klimatyzacją, podobno zepsutą. 

Padło pytanie o zmianę sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów, krzywdzący osoby starsze, 
które samotnie mieszkają i generują niewielkie ilości odpadów, a płacą jak wieloosobowe rodziny.  

W kontekscie przebudowy węzła Straszyn padło pytanie o wymianę ekranów wygłuszających na 
obwodnicy.  

Padły prośby o naprawę zepsutych latarni na ul. Poprzecznej i Słonecznej Dolinie oraz o wykosze-
nie gruntowej drogi – ul. Miodowej.   

Radny Chmielewski poruszył podejmowany wielokrotnie od 2018 roku temat wybiegu dla psów. 
Padła propozycja wniosku do budżetu gminy w sprawie budowy psiego parku. Przy tej okazji 
zebrani dopytywali o możliwość udostępniania we wsi woreczków na psie odchody i koszy 
przeznaczonych na odchody.  

Pytano o budowę basenu w Straszynie, a tymczasowo o możliwości dotowania basenu w Pruszczu 
Gdańskim dla seniorów, wzorem ulg dla mieszkańców miasta. 

Mieszkańcy proponowali także wnioski do budżetu gminy w zakresie kontynuacji budowy 
Merkurego i Neptuna, budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Poprzeczna/Starogardzka, 
dróg na os. Modre II wnioski na dokumentację projektową ulic: Zefira, Ateny, Fortuny. Ostateczny 
zapis propozycji do budżetu gminy zostanie uzgodniony na spotkaniu Rady Sołeckiej.  

Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska przedstawiła zebranym temat powołania Gminnej Rady 
Seniorów, jej zadania i możliwości naboru na członków GRS, rozpatrywane aktualnie przez radcę 
prawnego gminy.  

Na tym sołtys zakończył Zebranie.  

 

Załączniki do protokołu: 

1) lista obecności 2 str., 

2) podjęta uchwała 

3) zawiadomienie o Zebraniu wiejskim 
 
 
Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska    Jerzy Feliksiak 
\Protokołował/a:      Przewodniczący Zebrania 
 


