
Protokół 
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Karwiany-Komorowice, 
które odbyło się w dniu 16.09.2014 r. 
 
 
Zebranie wiejskie o godz. 18.15.otworzył sołtys Andrzej Kondracki, przywitał 
przybyłych mieszkańców oraz przedstawił poniższy porządek zebrania. 
Porządek zebrania: 
1. Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie jego ważności. 
2. Wybór protokolanta zebrania wiejskiego, 
3. Podział funduszu sołeckiego na 2015 rok: 
3a) propozycje sołtysa i rady sołeckiej; 
3b) propozycje mieszkańców; 
3c) dyskusja; 
3d) opracowanie wniosku do budżetu gminy; 
3e) uzgodnienia co do projektów z funduszy EU; 
3f) przyjęcie wniosku (uchwała zebrania wiejskiego); 
4. Sprawy bieżące. 
 
Ad pkt 1. 
1) Zebranie otworzył i przewodniczył sołtys Andrzej Kondracki 
2) W zebraniu wziął udział Pan Jan Żukowski Wójt Gminy Żórawina. 
Przewodniczący Zebrania stwierdził: 
- ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców 
Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
 
Ad. Pkt. 2 
Na protokolanta zebrania wiejskiego wybrano Irenę Kitę 
 
Ad. pkt 3a) 
Sołtys i Rada sołecka zgłosili następujące przedsięwzięcia na rok 2015: 

• Pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenów użyteczności publicznej. 
• Remont i oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Karwianach. 
• Rewitalizacja terenów zielonych przy stawie (vis a vis budynku przy ulicy Majowej 9 

i 9a). 
 
Ad. Pkt 3b)  
Mieszkańcy zgłosili następujące przedsięwzięcia na rok 2015: 
 

• Wnioski do budżetu Sołectwa Karwian i Komorowic i budżetu Gminy na rok 2015 
zgłoszone przez Stowarzyszenie Mieszkańców Karwiany-Komorowice SMKK: 

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej od ulicy Majowej do ulicy 
Wiosennej.  

- Rozwiązanie problemów zalewania ul. Wiosennej i domów wzdłuż ul. Wiosennej 
wodami deszczowymi, co zagraża nawet zdrowiu życiu mieszkańców i 
przechodniów (możliwość porażenia prądem elektrycznym). 

- Budowa dywanika asfaltowego w miejsce płyt betonowych na ul. Wiosennej oraz 
uporządkowanie terenów przyległych do tej ulicy. 



- Wprowadzenie zakazu wjazdu i przejazdu samochodów powyżej 3,5 tony na ul. 
Wiosennej i Dębowej w szczególności dla ciężkich samochodów dostawczych i 
sprzętu budowlanego obsługujących budowy m.in. Pekabud. 

- Uprzątnięcie nielegalnych wysypisk pomiędzy Komorowicką a Wiosenną i 
uporządkowanie ul. Komorowickiej na odcinku przybiegającym skośnie przez 
osiedle SMMK i Pekabudu. 

- Rewitalizacja obszaru wokół stawu powodziowego przy sklepie wiejskim oraz 
przy wjeździe na ulicę Komorowicką. 

- Zakończenie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Wiosennej. 
- Oczyszczenie WUKO przez Gminę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

osiedla SMMK. 
- Włączenie sieci deszczowej i sanitarnej osiedla SMMK do kanalizacji. 

 
• Pan Targoni zgłosił wniosek o usunięcie wału przy boisku, gdzie będzie 

umiejscowiony plac zabaw. Zobowiązał się do zaorania i wyrównania tego terenu. 
• Zgłoszono wniosek o zrobienie parkingu (vis a vis budynku przy ul. Majowej 8 oraz 

naprawienie drogi przy ulicy Majowej do sklepu. 
• Pan R. Warzycha zgłosił wniosek o uzupełnienie oświetlenia na ulicy Wiosennej i 

Komorowickiej. 
• Pani K. Bojarowska złożyła wniosek o zbudowanie wysepek oraz zamontowanie 

spowalniaczy na ulicy Wrocławskiej, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. 
• Pan M. Maskulanis zgłosił wniosek o zamontowanie dodatkowych progów 

zwalniających na ul. Majowej, aby poprawić bezpieczeństwo. 
• Pani M. Snela zgłosiła, że przystanki autobusowe w Karwianach i Komorowicach są 

zarośnięte i znajdują się tam niesprzątnięte śmieci. W związku z czym zawnioskowała  
o regularne sprzątanie i koszenie zarośli na przystankach. 

 
• Pan R. Targoni zgłosił wnioski: 

- ogrodzenie boiska; 
- usunięcie gruzu na drodze Karwiany-Suchy Dwór-Rzeplin; 
- zrobienie chodnika na ulicy Majowej (wzdłuż budynków z numeracją parzystą). 
 

 
Ad. pkt 3e) 

• Mieszkańcy Karwian  i Komorowic uzgodnili z Wójtem Gminy Żórawina, że 
gmina rozpisze projekt który będzie sfinansowany z funduszy UE dotyczący: 
termomodernizację świetlicy w Karwianach (remont budynku, nagłośnienie, 
system monitoringu, uzupełnienie mebli, itd.); 

• rewitalizację całego kompleksu sportowego (boisko i tereny wokół):  
- wykonanie projektu; 
- poprawa płyty boiska; 
- usunięcie wałów; 
- wykonanie chodników i ścieżek rowerowych; 
- montaż dodatkowych ławek i oświetlenia; 
- itd. 

• różnorodne zajęcia na świetlicy i boiskach przy świetlicy dla dzieci i 
młodzieży wraz z opieką; 

• rewitalizacją „Rynku w Karwianach” (projekt i wykonanie). 
 



Ustalono, że 24 października 2014 o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie na którym 
urzędnik gminy odpowiedzialny za fundusze zewnętrzne Pan Mateusz Królewicz wraz z 
zatrudnionym wcześniej przez urząd gminy projektantem, omówi z mieszkańcami Karwian i 
Komorowic pomysły i potrzeby względem ww. projektu. 
 
 
Ad. pkt 3 d,f) 
Wniosek Rady Sołeckiej oraz mieszkańców dotyczący przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego w 2015 r. poddano pod głosowanie.  
Zgromadzeni jednogłośnie poparli realizację propozycji (Wniosek stanowi załącznik do 
uchwały Zebrania Wiejskiego): 

• uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiosennej i Komorowickiej (50% budżetu 
sołeckiego); 

• pielęgnacja zieleni (oczyszczenie terenów zielonych) oraz sprzątanie śmieci na terenie 
całych Karwian  i Komorowic (50% budżetu sołeckiego). 

 
Ad. pkt 4. 
Na zebraniu wiejskim Sołectwa Karwiany-Komorowice zgłoszono następujące problemy: 
 

• Pan R. Warzycha poruszył sprawę drogi przy ulicy Wiosennej, która jest niszczona 
przez developerów: firmę Pekabud. 
Pan wójt Jan Żukowski zobowiązał się do postawienia znaków zakazu wjazdu 
samochodów ciężarowych na ulicy Wiosennej, Komorowickiej i Majowej. 

• Pan M. Grabiński zgłosił wniosek o kontrolę ruchu drogowego przez Policję na ulicy 
Wrocławskiej ze względu na nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących 

pojazdami. 
• Pan R. Warzycha poprosił o rozliczenie na piśmie budżetu sołectwa za rok 2013 przez 

sołtysa.  
• Pan R. Warzycha poinformował również, że wice wójt pan Gracz udzielił informacji 

słownej, że Gmina nie udzieli zgody na dalsze prace budowlane firmie Pekabud, do 
momentu kiedy nie zostaną rozliczone i przekazane do urzędu gminy dokumenty 
związane z wykonaną kilka lat temu kanalizacją sanitarną.  
Pan wójt Jan Żukowski zgodził się z tymi informacjami i obiecał sprawdzić 
dokumenty w tej sprawie. 

• Pani A. Gonciarz zgłosiła problem z komunikacją autobusów firmy Trako. Braku 
dojazdu w weekendy.  

Wszyscy mieszkańcy poparli wniosek o podjęcie działań ze strony urzędników gminy na 
rzecz poszerzenia  i zwiększenia częstotliwości przyjazdu autobusów firmy Trako, w 
tym także optymalizacji tras autobusowych, a także doprowadzenie do gminy 
komunikacji miejskiej MPK z Wrocławia. 

• Pan R. Warzecha zgłosił  wniosek o przebudowę przystanków autobusowych, 
polegający na: 

- wybudowano brakujących zabudowanych przystanków po obu stronach ul. 
Wrocławskiej; 

- wyremontowaniu już istniejących przystanków; 
- wybudowaniu zatoczek lub chodników aby można było bezpiecznie wysiąść z autobusu; 
- wybudowaniu na wysokości przystanków, progów zwalniających 
- namalowaniu na wysokości przystanków pasów; 
- Odpowiednie oznaczenie drogi znakami drogowymi. 



Pan wójt Jan Żukowski zobowiązał się, że przystanki zostaną przebudowane zgodnie z 
ww. potrzebami, z  funduszu gminnego. 

• Pan wójt Jan Żukowski poinformował również, że obecnie sporządzany jest projekt 
dalszego ciągu drogi przy ulicy Komorowickiej.  

• Pan wójt Jan Żukowski obiecał, że z funduszu Gminnego pokryje koszty dodatkowych 
progów zwalniających na ul. Majowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
Protokolant        Przewodniczący Zebrania 
…………………        sołtys 


