
Protokół nr … / 2019 
 Zebrania Rady Sołeckiej Kiełpino 

 dnia 14 marca 2019 
 

Podstawa prawna: §8 Statutu Sołectwa Kiełpino 
 

1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołanej zgodnie ze Statutem Sołectwa Kiełpino. 
2. Stwierdzone quorum: 

Skład Rady Sołeckiej - 6 osób. Wszyscy członkowie obecni. W związku z tym stwierdza się 
ważność zebrania. Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

3. Przyjęty porządek posiedzenia: 
3.1 Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Sołeckiej. 
3.2 Powołanie protokolanta 
3.3 Przedstawienie nowych członków Rady Sołeckiej oraz zaproszonych Radnych Rady 

Miejskiej w Kartuzach 
3.4 Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Sołeckiej-Sołtysa sprawozdania z 

dotychczasowej pracy Rady Sołeckiej. 
3.5 Propozycja zmian w Statucie Sołectwa Kiełpino. 
3.6 Ustalenie Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy przez Członków Rady Sołeckiej 
3.7 Propozycje członków Rady Sołeckiej 
3.8 Wolne wnioski 
3.9 Ustalenie terminu zebrania kolejnej Rady Sołeckiej 

 
Ad. 3.1 
Otwarcie posiedzenia Rady Sołeckiej dokonał przewodniczący Sołtys - Mirosław Paczoska. 
 
Ad. 3.2 
Przewodniczący Rady Sołeckiej jako protokolanta powołał członka Łukasza Grzenkowicza. 
 
Ad. 3.3 
Przewodniczący Rady Sołeckiej przedstawił nowo wybranych członków Rady Sołeckiej: 

• Joannę Kaizer-Prondzinską 
• Magdalenę Szczesną 
• Jarosława Mackojć 
• Łukasza Grzenkowicz 
• Taduesza Żołnowskiego 

oraz zaproszonych Radnych Rady Miejskiej w Kartuzach: 
• Jaceka Richert 
• Jarosława Plichta 

 
Ad. 3.4 
Przewodniczący Rady Sołeckiej przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej pracy Rady Sołeckiej 
oraz plan wydatkowania środków finansowych sołectwa na rok 2019. Sprawozdanie i plan stanowi 
załącznik nr 2 niniejszego protokołu. 
 
Ad. 3.5 
Członek rady - Łukasz Grzenkowicz przedstawił propozycję zmian w Statucie Sołectwa. Zmiany te 
zostały przygotowane w postaci wniosku do Burmistrza Kartuz. Głównym celem jest, aby regulacje 
prawne dotyczące sołectwa były zbliżone do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Kiełpino. Wniosek 
został jednomyślnie zatwierdzony przez wszystkich członków Rady Sołeckiej. Stanowi on załącznik 
nr 3 niniejszego protokołu. 



 
Ad. 3.6 
Omówiono propozycje do Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy. Członkowie Rady Sołeckiej 
zobowiązali się, do zebrania potrzeb od mieszkańców i następnie opracowania wspólnych propozycji 
całego Sołectwa do opracowywanego dokumentu. Rozmawiano o propozycji zabezpieczenia 
przestrzeni na tereny rekreacyjne. Padło kilka propozycji lokalizacyjnych. Wybrane 2-3 lokalizacje 
zostaną zaproponowane Gminie Kartuzy. Członkowie Rady zbierają informację do 
dnia ........................ 
 
Ad. 3.7 
Na zebraniu Rady Sołeckiej ustalono, zaproponowano, przedstawiono: 
 

a) wstępne założenia organizacyjne dwóch wydarzeń, które mają być zorganizowane przez 
Sołectwo Kiełpino. Dzień Seniora zaplanowano na 17 maja 2019 r.. Druga uroczystość 
miałaby być świętem całego Kiełpina i wstępna propozycja dotyczyła 22 czerwca 2019 r.. 
Miałaby to być uroczystość, która będzie organizowana przez Komitet Organizacyjny, który 
zostanie powołany. 

 
b) Sołtys Mirosław Paczoska przedstawił problem dotyczący fragmentu ulicy Szkolnej na 

wysokości żwirowni. Obecna droga przebiega niezgodnie z mapami ewidencyjnymi, co 
skutkuje brakiem możliwości realizacji planowanej inwestycji. Rada Sołecka przedstawiła 
propozycję, aby uregulować własność poprzez zamianę ziemi z właścicielem sąsiednich 
działek, nie zmieniając w ten sposób biegu obecnej drogi. 

 
c) Sołtys Mirosław Paczoska poinformował o planowanych przez Urząd Gminy w Kartuzach 

zmianach rejonów szkół. Zmiana ta miałaby spowodować, że część uczniów uczęszczających 
do Zespołu Kaształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, miałaby uczęszczać do Zespołu Szkół 
w Kiełpinie. Wszyscy członkowie Rady Sołeckiej uważają, że taka zmiana jest 
nieperspektywiczna. W Kiełpinie stale zwiększa się ilość mieszkańców. Obecnie po 
rozbudowie potrzeby szkoły zostały zaspokojone. Natomiast jeśli zmiana rejonów zostanie 
wykonana Szkoła w Kiełpinie szybko okaże się za mała i ponownie będą problemy lokalowe 
w szkole. 

 
d) Przewodniczący Rady poinformował, że złożył zapytanie do Banku Millenium oraz Banku 

Spółdzielczego o możliwość instalacji bankomatu na terenie sołectwa. Bank Millenium prosi 
o przesłanie pełnego wniosku, natomiast Bank Spółdzielczy nie jest zainteresowany 
umiejscowieniem  bankomatu. Rada Sołecka zaproponowała, aby złożyć również wniosek do 
sieci bankomatów Euronet Polska Sp. z o.o. 

 
e) Rada Sołecka została zobowiązania do zgłoszenia propozycji lokalizacji oświetlenia 

ulicznego. Rada Miejska w Kartuzach zabezpieczyła w budżecie środki na realizację takich 
inwestycji na terenie Sołectwa Kiełpino. 

 
f) Członek Rady Sołeckiej Łukasz Grzenkowicz zaproponował przygotowanie wniosku do 

Urzędu Gminy w Kartuzach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach, dotyczącego 
instalacji pojemników na odpady przy ulicach. Rada ustaliła, aby pojemniki zostały 
zlokalizowane na ulicy Szkolnej, Starowiejskiej, ks. Arasmusa, Dworcowej oraz w ciągu 
ulicy Długiej. 

 
g) Sołtys Mirosław Paczoska poinformował, że w niedługim czasie będzie wykonywany objazd 

po drogach sołectwa wraz z Burmistrzem Kartuz. Ma to na celu zaplanowanie remontu dróg 
w okresie wiosenno–letnim. Członkowie Rady Sołeckiej zostali zaproszeni do uczestniczenia 



w takiej diagnozie stanu dróg w Sołectwie Kiełpino. 
 

h) Przewodniczący rady Sołeckiej Sołtys Mirosław Paczoska przedstawił wniosek mieszkańców 
wraz z ok. 200 podpisami o instalację fotoradaru na ul. Długiej w pobliżu stacji 
diagnostycznej. Rada Sołecka zdecydowała, że wniosek poprze. 

 
i) Z inicjatywy Rady Sołeckiej ma zostać opracowany wniosek do Urzędu Gminy w Kartuzach 

oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach, aby przeprowadzono instalację progów 
zwalniających na ul. Szkolnej oraz ul. Długiej. 

 
j) Członek Rady Sołeckiej Joanna Kaizer-Prondzinska zgłosiła propozycję przygotowania 

wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach o instalację barierek ochronnych w 
pobliżu placówki oświatowej przy ul. Długiej oraz instalacji znaku drogowego T-27 
wskazujący, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Członkini 
zwróciła uwagę, że porusza się tam wielu pieszych i rowerzystów. Była świadkiem wielu 
niebezpiecznych sytuacji w tym miejscu. Barierki oraz znak  powinny znacznie poprawić 
bezpieczeństwo w tym rejonie. 

 
k) Sołtys Mirosław Paczoska przedstawił informację o realizowanej przez Urząd Gminy 

inwestycji dotyczącej rozbudowy budynków parafialnych Parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Kiełpinie. Docelowo ma powstać tam Świetlica Wiejska oraz Biblioteka. Realizacja 
inwestycji ma się rozpocząć w najbliższych tygodniach, a planowany koniec inwestycji to 
września 2019. 

 
l) Przewodniczący Rady Sołeckiej poinformował o planowanych inwestycjach drogowych na 

terenie Sołectwa. W roku 2019 planowana jest budowana ul. Starowiejskiej aż do drogi 
wojewódzkiej oraz ul. Energetyków. 
 

m) Rada Sołecka zaproponowała przystąpienie do projektu Nivea "Podwórko Talentów" na 
terenie stadionu. Rada Sołecka wniosła o przygotowanie wniosku do Burmistrza Kartuz, z 
zapytaniem czy istniałaby możliwość instalacji na terenie stadionu ewentualnie wygranego z 
powyższego projektu placu zabaw. Gmina Kartuzy musiałaby udostępnić fragment terenu w 
tej lokalizacji, natomiast firma Nivea w przypadku wygrania zobowiązałaby się do instalacji 
tam placu zabaw. 

 
Ad. 3.8 
Przewodniczący zaproponował składanie przez członków Rady Sołeckiej wolnych wniosków. 
Wobec ich braku zakończono spotkanie. 
 
Ad. 3.9 
Ustalono kolejny termin zebrania Rady Sołeckiej na kwiecień 2019 r. 
 

4. Spis załączników: 
• załącznik nr 1- lista obecności członków Rady Sołeckiej 
• załącznik nr 2 - sprawozdanie z działalniości oraz plan finansowy Rady Sołeckiej na rok 2019 
• załącznik nr 3 - wniosek do zmian w Statucie Sołectwa Kiełpino 

 
 
 
 
 
 



Protokołował: Łukasz Grzenkowicz                                        Przewodniczący Rady Sołeckiej                
 
........................................................                                      ............................................................. 
      (podpis protokolanta)                                                                  (podpis przewodniczącego) 
 
 
 
Kiełpino, dn. 15 III 2019 r. 


