
ZEBRANIE WIEJSKIE 
SOŁECTWA CZAPLE

2022-04-08



Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu 

Wiejskim na podstawie listy obecności.

3. Wybór protokolanta.

4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.

5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.

6. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i 

Rady Sołeckiej za 2021 rok wraz z dyskusją.

7. Przedstawienie wniosku sołectwa w sprawie zmiany 

przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze 

środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.

8. Głosowanie za przyjęciem wniosku sołectwa w sprawie zmiany 

przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze 

środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie 

zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych 

ze środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.



Sprawozdanie 
z działalności Sołtysa 

i Rady Sołeckiej 
za rok 2021



W 2021 roku Rada Sołecka pracowała 
w składzie:

Do 15.09.2021
• Pani Małgorzata Kusyk

• Pan Jarosław Cejrowski

• Pan Tomasz Jagodziński

• Pan Stefan Karczewski 

Od 15.09.2021
• Pani Jagoda Cymer

• Pani Hanna Kusyk

• Pan Tomasz Jagodziński

• Pan Stefan Karczewski
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W trakcie roku 2021 odbyły się 2 zebrania wiejskie (19.03.2021 r., którego przedmiotem było 

podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 

2020 oraz 15.09.2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Sołeckiej oraz w sprawie podziału 

środków z funduszu sołeckiego na rok 2022) oraz 4 posiedzenia Rady Sołeckiej w terminach 

22.02.2021 r. (online), 13.04.2021 r. (online), 08.09.2021 r. oraz 30.11.2021 r. (online).



Podczas posiedzeń Rady Sołeckiej omawiano 
sprawy bieżące sołectwa, takie jak:

✓ poprawa bezpieczeństwa na terenie 
sołectwa, szczególnie wzdłuż ul. Żurawia;

✓ jakość dróg gminnych na terenie sołectwa 
– ul. Słoneczna i ul. Pomorska;

✓ zgłoszenia mieszkańców dotyczące 
bieżących problemów;

✓ plany budowy siłowni zewnętrznej przy
świetlicy, a w drugiej połowie roku remontu
istniejącego placu zabaw oraz boiska;

✓ rozdysponowanie środków niestanowiących
funduszu sołeckiego będących do
dyspozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej;

✓ sprawy drożności rowów melioracyjnych;

✓ opiniowanie złożonych wniosków o nadanie 
nazw ulic;
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W ramach funduszu sołeckiego na rok 
2021 zrealizowano następujące zadania: 

Zakup i zamontowanie 

ulicowskazów –

8.500,00 zł

Budowa punktów 

oświetleniowych LED 

(3 szt.) – 18.000,00 zł

Z uwagi na brak możliwości 

zrealizowania zadania 

dotyczącego budowy siłowni 

zewnętrznej (nieuzyskanie 

decyzji pozwolenia na budowę), 

zebranie wiejskiej dnia 

15.09.2021 r. podjęło uchwałę 

o zmianie zadania 

planowanego do realizacji. 

Zaplanowano przeprowadzić 

remont istniejącego placu 

zabaw. Zadanie o wartości 

28.753,21 zł będzie realizowane 

na przełomie czerwca i lipca br. 
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W ramach środków niestanowiących funduszu 
sołeckiego na 2021 rok do dyspozycji Sołtysa i Rady 
Sołeckiej przyznano kwotę 15 000,00 zł. W ramach 
w/w środków zrealizowano następujące zadania:

1. Doposażenie OSP Leźno poprzez zakup 
mundurów strażackich – na kwotę 3 000,00 zł

2. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć sportowych 
dla mieszkańców sołectwa w świetlicy wiejskiej –
na kwotę 8 383,00 zł

3. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć artystyczno
– rozrywkowych dla dzieci i młodzieży -
mieszkańców sołectwa w świetlicy wiejskiej – na 
kwotę 3 595,75 zł
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Zajęcia sportowe 
(zdjęcia z fanpage: Fit Czaple)
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Zajęcia projektowe z elementami j. angielskiego GameScrum
(zdjęcia z fanpage: GameScrum)
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Z budżetu Gminy Żukowo na terenie sołectwa 
w 2021 roku zrealizowano takie zdania jak:

1. Budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej oraz rowu przy 

ul. Żurawia – 375.642,00 zł;

2. Wykonanie robót naprawczych dróg gminnych – 32.227,54 zł;

3. Równanie i profilowanie dróg gminnych – 6.996,98 zł;

4. Ręczne i mechaniczne sprzątanie wraz z wywozem ziemi 

i piachu, czyszczenie koryt odwadniających oraz zbieranie 

gruzu z poboczy – 1.812,24 zł;

5. Zakup, remont, montaż oraz zmiana lokalizacji oznakowania 

drogowego pionowego na terenie dróg gminnych – 1.977,10 zł;

6. Wycinka i frezowanie 15 drzew na ul. Słonecznej, Pomorskiej 

i Żurawia – 25.208,75 zł;

7. Odśnieżanie dróg gminnych;

8. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej – ok. 150.000,00 zł;

9. Wypłacone odszkodowania za grunty, które przeszły z mocy 

prawa na własność Gminy Żukowo, położone na terenie obrębu 

Czaple – 267.000,00 zł.
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Podczas zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków 
z funduszu sołeckiego na 2022 rok, które odbyło się w dniu 

15.09.2021 r. podzielono kwotę w wysokości 68.736,54 zł 
na następujące zadania: 

1. Budowa pętli autobusowej 

w Czaplach – na kwotę: 38.736,54 zł

2. Zakup oraz ułożenie płyt „yomb” na 

ul. Słonecznej oraz ul. Pomorskiej 

w Czaplach – na kwotę: 30 000,00 zł.
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Pozostałe działania

1. Złożyliśmy wniosek aplikacyjny do Urzędu 

Gminy o przyznanie rekomendacji do uzyskania 

pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik 

Województwa Pomorskiego na dofinansowanie 

zadań własnych gminy w zakresie małych 

projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne 

Sołectwo Pomorskie 2021” realizowanych na 

terenach wiejskich. Wniosek dotyczył budowy 

siłowni zewnętrznej przy świetlicy. Ponieważ 

rekomendację może otrzymać tylko jedno 

sołectwo z danej gminy, odbyło się losowanie, 

w wyniku którego wybrano projekt innego 

sołectwa.

2. Wraz z mieszkańcami Rębiechowa złożyliśmy 

petycję ws. przywrócenie realizacji 

wyłączonego z zakresu zadania Węzła 

Rębiechowo dot. ul. Słonecznej i Żurawia. 

12Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2021



Sprzątanie Czapel
24.04.2021
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Sprzątanie świetlicy 18.09.2021
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W sierpniu 2021 r. odbyły się 2 spotkania 
konsultacyjne z mieszkańcami Czapel w sprawie 
podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 
2022, w których uczestniczyło 15 osób. Dodatkowo 
w dniach 5.09 – 12.09.2021 istniała możliwość 
wypełnienia ankiety online dotyczącej propozycji 
zadań. Rozpatrywaliśmy również propozycje, które 
wpływały drogą mailową lub pojawiały się 
w komentarzach na fanpage’u Sołectwa. 
Konsultacje pozwoliły na przygotowanie wspólnego 
wniosku z zadaniami przeznaczonymi do realizacji 
ze środków funduszu sołeckiego na 2022 r. 

Złożono 15.09.2021 r. wniosek do Burmistrza Gminy 
Żukowo o ujęcie w budżecie gminy na 2022 rok 
ośmiu zadań dotyczących naszego sołectwa
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Bal Andrzejkowy 
27.11.2021
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7. Przedstawienie wniosku sołectwa w sprawie zmiany 
przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze 

środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.
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Wnoszę o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego

sołectwu Czaple w ten sposób, że:

1. zamiast przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa pętli autobusowej w Czaplach

Koszt przedsięwzięcia: 38 736,54 zł.

Lokalizacja: określona w dokumentacji technicznej tzw. „Węzła Rębiechowo”; działka w Czaplach przy granicy z Gdańskiem

będzie realizowane przedsięwzięcie pod nazwą:

Budowa pętli autobusowej w Czaplach – prace przygotowawcze

Koszt przedsięwzięcia: 38 736,54 zł.

Lokalizacja: określona w dokumentacji technicznej tzw. „Węzła Rębiechowo”; działka w Czaplach przy granicy z Gdańskiem

UZASADNIENIE:

Budowa pętli autobusowej umożliwi w bezpiecznym miejscu na wsiadanie i wysiadanie dzieciom z autobusu szkolnego, ale przede 

wszystkimi przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia transportowego mieszkańców sołectwa poprzez stworzenie infrastruktury dla 

potencjalnych kursów autobusów Gdańskiego ZTM, z których codziennie korzysta młodzież oraz dorośli mieszkańcy Czapel

dojeżdżając do szkół, uczelni oraz do pracy. Przedsięwzięcie będzie dotyczyło prac przygotowawczych dla tego zadania.



7. Przedstawienie wniosku sołectwa w sprawie zmiany 
przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze 

środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.
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2. zamiast przedsięwzięcia pod nazwą:

Zakup oraz ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania na ul. Słonecznej oraz

ul. Pomorskiej w Czaplach

Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł.

Lokalizacja: brakujący odcinek na ul. Słonecznej w Czaplach oraz ul. Pomorska;

będzie realizowane przedsięwzięcie pod nazwą:

Zakup oraz ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania na ul. Słonecznej w Czaplach

Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł.

Lokalizacja: brakujący odcinek na ul. Słonecznej w Czaplach

UZASADNIENIE:

W związku z otrzymanym pismem nr KD-I.7230.5.54.2021.AD z dnia 8.10.2021 r. oraz z dnia 04.03.2022 r. dotyczącym 
doprecyzowania wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2022 r., z uwagi na planowaną przebudowę 
ul. Pomorskiej w Czaplach oraz w związku z oszacowanymi kosztami utwardzenia brakującego odcinka ul. Słonecznej, 
zasadne jest zmiana zadania. Zakup i ułożenie płyt yomb na brakującym odcinku ul. Słonecznej wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców.



8. Głosowanie za przyjęciem wniosku 
sołectwa w sprawie zmiany 

przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć 
realizowanych ze środków funduszu 

sołeckiego na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia wniosku w sprawie zmiany 

przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć 
realizowanych ze środków funduszu 

sołeckiego na 2022 rok.
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Uchwała nr 1/2022

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czaple

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub zakresu

przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu

sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Sołectwa

- Zebranie Wiejskie Sołectwa Czaple postanawia, co następuje:

§1

Z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Czaple uchwala się wniosek o zmianę

zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego

na 2022 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Czaple.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SPRAWY RÓŻNE

INFORMACJE BIEŻĄCE
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Przedłużenie naboru wniosków na listę rezerwową w ramach 

projektu pn. „Słoneczna Gmina – Żukowo”

W ramach projektu przewidziano zakup i montaż następujących urządzeń:

a) kolektory słoneczne,

b) powietrzne pompy ciepła do c.w.u.,

c) kotły na biomasę.

Poziom dofinansowania w projekcie wynosi 84,41% kosztów kwalifikowanych (kwoty 

netto).

Nabór uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły do dnia ostatecznego 

zamknięcia listy uczestników projektu, nie później niż do 13.05.2022 r. Uczestnik zgłasza 

chęć włączenia się do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z 

załącznikami (ankietą i zbiorem oświadczeń), które stanowią załączniki do Regulaminu.

UWAGA! W projekcie nie ma możliwości finansowania paneli fotowoltaicznych.
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BUDŻET OBYWATELSKI GMINY ŻUKOWO

Kwota budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 750 000 zł.

Budżet obywatelski podzielony jest na pule obejmujące:

1) projekty ogólnogminne; 

2) projekty ogólnomiejskie; 

3) projekty sołeckie

Pula dla Sołectwa Czaple to 17 689 zł.
Pula ogólnogminna 150 000 zł. 

Punkt konsultacyjny, w którym będzie można oddawać głosy 
(dla mieszkańców, którzy nie posiadają dostępu do sieci) –

świetlica w Czaplach w dniach:
wtorek w godz. 10.00 - 12.00; 

piątek w godz. 18.00 - 20.00; 

sobota w godz. 10.00 - 12.00 

Linki do uchwały RM oraz Zarządzenia Burmistrza:

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2022/510/

https://bip.zukowo.pl/a,82719,zarzadzenie-nr-59-w-sprawie...

https://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2022/510/?fbclid=IwAR34aa9RIjDy7VcQeuR82EFX9MwAKW1POgKuCJgbeDQut9L4pASDYw7jKFw
https://bip.zukowo.pl/a,82719,zarzadzenie-nr-59-w-sprawie-przeprowadzenia-na-terenie-gminy-zukowo-konsultacji-projektu-budzet-obyw.html?fbclid=IwAR2PK0X-D__IrrGPISxcKEQdSpvzlzpuI9P9pm5XdQYAJCyjkNO8-STt3x8


Przypomnienie 
o obowiązku złożenia 
deklaracji o źródłach 
ogrzewania budynku 

do 30.06.2022 r.
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Zajęcia 
sportowe w SP 
Leźno

• Na podstawie 

zgłoszeń osób 

zainteresowanych, 

proponujemy 

zajęcia 

naprzemiennie –

siatkówka, a w 

kolejnym tygodniu 

koszykówka

prawdopodobnie 

środy w godz. 20.00 –

21.00

Zajęcia mogą odbywać się do 

30.06 oraz od 1.09 do 31.12
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Festyn – Dzień 
Sąsiada

• Osoby chętne do 

pomocy przy 

organizacji festynu 

prosimy o kontakt 

z sołtysem lub Radą 

Sołecką

28.05.2022 r. sobota 

teren przy świetlicy
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Dziękujemy!

Katarzyna Cichowicz

soltysczaple@gmail.com

www.czaple.com.pl


