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ZEBRANIE WIEJSKIE 

Czaple 13.03.2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
• Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

• Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu 
Wiejskim na podstawie listy obecności.

• Wybór protokolanta.

• Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.

• Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.

• Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa 
i Rady Sołeckiej za 2017 rok.

• Dyskusja nad sprawozdaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej.

• Sprawy różne.

• Zakończenie obrad.
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SPRAWY RÓŻNE

PLANY NA 2018 
SOŁECTWO CZAPLE

I. BUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ 

W SOŁECTWIE CZAPLE
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Założenia programu „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie”

• wnioskowana kwota nie może być większa 
niż 10 000 zł brutto,

• projekt ma charakter inwestycyjny i stanowi 
realizację potrzeb zgłaszanych przez 
społeczność lokalną,

• rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi nie 
wcześniej niż z dniem podpisania umowy, a 
zakończy się nie później niż do 15 listopada 
2018 r.

Terminy
• przewidywany termin podjęcia uchwały 

Sejmiku Województwa Pomorskiego o 
przyznaniu pomocy – II kwartał 2018 r.

• podpisanie umowy z Gminą w terminie do 
30 dni od uchwały SWP
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Świetlica wiejska

Planowane 
usytuowanie 

świetlicy

Przykładowa wizualizacja
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Przykładowa wizualizacja

Obiekt modułowy typu K5
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Niezbędne prace do wykonania
1. Opracowanie projektu budowlanego

2. Niwelacja, utwardzenie terenu i 
przygotowanie stóp fundamentowych

3. Dostawa i montaż świetlicy kontenerowej

4. Wykonanie przyłączy i podłączenie instalacji 
zewnętrznych

5. Aranżacja terenu przyległego

Koszty
1. Opracowanie projektu budowlanego – 6.000 zł

2. Niwelacja, utwardzenie terenu i przygotowanie 
stóp fundamentowych – 6.000 zł

3. Dostawa i montaż świetlicy kontenerowej –
60.000 zł

4. Wykonanie przyłączy i podłączenie instalacji 
zewnętrznych – 6.000 zł

SUMA: 78.000 zł brutto
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Źródła finansowania
1. Środki Sołectwa Czaple za 2018 rok –

40.000 zł

2. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego –
10.000 zł

3. Dotacje sponsorów – 28.000 zł

Wkład pracy własnej 
mieszkańców

• Aranżacja terenu przyległego

• Schody zewnętrzne (jeśli będzie potrzeba)

• Świadczenie rzeczowe wnoszone przez 
mieszkańców (sprzęt budowlany użyczony do 
niwelacji, przygotowania terenu i 
uporządkowania terenu, ew. projekty 
niezbędnych przyłączy)
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II. POZOSTAŁE 
ZADANIA

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
• złożenie wniosku o nadanie nazw ulic w 

sołectwie;
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA
• Zorganizowanie zajęć ok. 1-2 razy w miesiącu 

dla dzieci w zakresie

- zabawy, gry planszowe;

- zajęcia plastyczne;

- zabawy z językiem angielskim;

- zajęcia wspomagające w zakresie matematyki 
i fizyki;

• Zajęcia odbywać się będą najprawdopodobniej w 
użyczonej sali na terenie sołectwa

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
• zorganizowanie turnieju piłkarskiego dla 

dzieci i młodzieży (dowolne grupy);

• zorganizowanie gry terenowej;

• warsztaty z udzielania pierwszej pomocy;
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III. SPRAWY BIEŻĄCE

SPRAWY BIEŻĄCE

problemy z wodami opadowymi
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SPRAWY BIEŻĄCE

problemy z wodami opadowymi

SPRAWY BIEŻĄCE

zwożenie gruntu przez deweloperów / bezpieczeństwo - ogrodzenie terenu budowy
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SPRAWY BIEŻĄCE

zwożenie gruntu przez deweloperów / bezpieczeństwo - ogrodzenie terenu budowy

SPRAWY BIEŻĄCE

droga na Leźno - Las
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SPRAWY BIEŻĄCE

konieczność naprawy ubytków nawierzchni drogi głównej

SPRAWY BIEŻĄCE

konieczność naprawy ubytków nawierzchni drogi głównej
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SPRAWY BIEŻĄCE
W ramach interpelacji na Radzie Miejskiej w dniu 27.02.2018r.  złożyłam następujące 
wnioski

1. Zwracam się z prośbą o uregulowanie oznakowania głównej ulicy w Czaplach. 
Zgodnie z przepisami (art. 2 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym) , drogi 
utwardzone są względem siebie równorzędne i z taką sytuacją mamy do czynienia w 
centrum Czapel (skrzyżowanie na zakręcie drogi na Leźno - Gdańsk z drogą na 
Rębiechowo). Brak jednoznacznego oznaczenia powoduje często sytuacje niebezpieczne 
oraz wymuszenia pierwszeństwa przez pojazdy jadące drogą asfaltową.

Dodatkowo, w związku z pytaniami mieszkańców, w jaki sposób Gmina planuje 
uregulować podobne sytuacje w momencie położenia utwardzenia na drogach yombami
w ramach gminnego programu dofinansowania? Czy zostanie postawiony znak po

2. Czy istnieje możliwość przejazdu równiarki po drodze gruntowej z centrum Czapel
w kierunku na Leźno? Bardzo licznie jeżdżący ciężki transport na teren budowy 
deweloperów spowodowały poważne zniszczenie drogi oraz wiele nierówności (muldy, 
dziury itp.).

3. Czy istnieje możliwość doświetlenia poprzez instalację 2 -3 słupów oświetleniowych 
w okolicy przystanku autobusu szkolnego (między Czaple 37 a Czaple 73)? Słaba 
widoczność i usytuowanie terenu (górka) powodują istotne zagrożenie dla dzieci 
chodzących ulicą na przystanki autobusowe (szczególnie w okresie jesienno-zimowym). 
2018 r. 

SPRAWY BIEŻĄCE
• Projekt chodnika – od strony Leźna do 

centrum Czapel
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SPRAWY BIEŻĄCE
• Montaż dwóch progów spowolniających

SPRAWY BIEŻĄCE

Wjazdy samochodów ciężarowych
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SPRAWY BIEŻĄCE
• Strona internetowa sołectwa – CZAPLE.COM.PL

Dziękuję za uwagę
Katarzyna Cichowicz

soltysczaple@gmail.com
Tel. 730-191-197 


