Protokół otrzymują:
1. Sołtys wsi Robakowo
2. Wójt Gminy Luzino
3. Kierownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy Luzino
4. Rada Gminy Luzino

Protokół
z zebrania wiejskiego sołectwa Robakowo
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Porządek zebrania:
1. Sprawy regulaminowe (otwarcie zebrania, przedstawienie i zatwierdzenie porządku
zebrania).
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2012.
3. Podział budŜetu sołectwa na rok 2013.
4. Przedstawienie informacji o budŜecie gminy na 2013 rok.
5. Sprawy róŜne.
6. Zakończenie zebrania.

Ad.1.
Zebranie wiejskie odbyło się w budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie o godz. 1800.
Otwarcia zebrania dokonała Sołtys wsi Marzena Pallach.
Przewodnicząca zebrania przywitała Mieszkańców oraz gości: Wójta Gminy Jarosława
Wejer, Radną Powiatu Wejherowskiego Genowefę Słowi, Radnych Gminy Luzino: Edmunda
Słowi, Andrzeja Janusza, Rajmunda Gaffke, inspektora gminnego Stefanię Sirocką. /Listy
obecności Mieszkańców i gości zaproszonych z zebrania wiejskiego sołectwa Robakowo
stanową załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu./
Sołtys Marzena Pallach przedstawiła proponowany porządek obrad zebrania wiejskiego,
który Mieszkańcy przyjęli jednogłośnie.

Ad.2.
Sołtys Marzena Pallach zapoznała Mieszkańców ze sprawozdaniem z działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 rok. Sprawozdanie, o którym mowa stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
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Mieszkańcy przyjęli sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej jednogłośnie.

Ad.3.
Przewodnicząca zebrania wiejskiego przedstawiła projekt podziału budŜetu sołectwa
Robakowo na 2013 rok. Projekt podziału budŜetu sołectwa Robakowo na 2013 rok, stanowi
załącznik. nr 4 do protokołu. Powiedziała, Ŝe Rada Sołecka zaproponowała środki finansowe
wyodrębnione

w

budŜecie gminy dla sołectwa Robakowo, w wysokości 6.161,00 zł

przeznaczyć na:
• organizację choinki dla dzieci (od 1 roku Ŝycia do IV klasy szkoły podstawowej) –
2.700,- zł;
• organizację festynu św. Jana połączony z sobótkami – 1.500,- zł;
• organizację Dnia Seniora - 1.000 ,- zł;
• dla Stowarzyszenia Gospodarzy i Gospodyń Wiejskich wsi Robakowo – 500 zł;
• zorganizowanie Dnia Dziecka dla przedszkola w Robakowie – 300,- zł.
/BudŜet sołectwa razem wynosi 6.161,00 zł./
W dyskusji głos zabrali:
Mieszkaniec

F.

Hinc

zaproponował, aby środki finansowe przeznaczyć na

wykonanie planu/mapy zagospodarowania wsi Robakowo z nazwami ulic. Stwierdził, Ŝe na
planie wsi nie zostały uwzględnione obowiązujące nazwy ulic.
Sołtys wsi Marzena Pallach odpowiedziała m.in., Ŝe nie ma potrzeby wyasygnowania
środków finansowych na wykonanie mapy dla sołectwa Robakowo, poniewaŜ zostały juŜ
wykonane. Przygotowane zostały dwie tablice z nazwami ulic i obiektami uŜyteczności
publicznej. Tablice zostaną postawione, jak tylko na to pozwolą warunki atmosferyczne.
W związku z brakiem

innych spostrzeŜeń ze strony Mieszkańców do podziału

środków finansowych, prowadząca zebranie poddała proponowany podział budŜetu
sołeckiego na 2013 rok pod głosowanie.
Mieszkańcy wsi przyjęli projekt podziału budŜetu sołectwa Robakowo na 2013 rok
jednogłośnie.

Ad.4.
Wójt Gminy Jarosław Wejer zapoznał Mieszkańców z informacją o budŜecie gminy
na 2013 rok, w tym z wykazem inwestycji. /Wykaz inwestycji na 2013 rok stanowi załącznik
nr 5 do protokołu./
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Planowana kwota na
realizację inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych

Lp
.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

1.

SALA GIMNASTYCZNA + dwie SALE DYDAKTYCZNE
-SZKOŁA PODSTAWOWA w SYCHOWIE

2.

Kontynuacja rozbudowy SZKOŁY PODSTAWOWEJ w
KĘBŁOWIE

874.275,00

3.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie

30.000,00

4.

Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w
gminie Luzino:
- budynki Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w
Luzinie przy ul. Szkolnej i przy ul. Ofiar Stutthofu,
- budynki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kębłowie.

5.

Modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych w
miejscowości Luzino i Kębłowo, polegająca na:
- budowie studni głębinowej wraz z wyposaŜeniem dla wsi
Luzino i Kębłowo,
- wykonanie II ciągu technologicznego uzdatniania wody w
Luzinie,
- wykonanie zasilania energetycznego dla potrzeb ujęcia
wody w Kębłowie i Luzinie,
- wykonanie ogrodzenia terenu wraz z utwardzeniem ciągów
komunikacji wewnętrznej w Luzinie i Kębłowie,
- wykonanie sterowania napełniania zbiornika ujęcia wody w
Kębłowie,
- zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb stacji
uzdatniania wody w Luzinie,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej I etap – ‘Wilczka Zachód”
Luzino.

1.260.890,90

1.133.221,00

30.000,00

6.

Rozbudowa KRÓTSZYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH

70 .000,00

7.

BUDOWA DRÓG - kompleksowe utwardzanie ulic :
- ul. Narcyzowej w Luzinie
- utwardzenie ul. Łąkowej w Luzinie

227.815,00

6.

BUDOWA CHODNIKÓW
„Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie gminy
Luzino”
- Sychowo
- budowa chodnika o długości 247 mb + dwóch zatok
autobusowych przy ul. Jana Pawła II ,
Wyszecino
Budowa chodnika o długości 380 m przy ul. Kasztanowej;

534.717,62
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Budowa chodnika o długości 198 m przy ul. Ofiar Stutthofu;
- Kochanowo
Budowa chodnika o długości 179 mb i dwóch zatok
autobusowych przy ul. ks. Borysiewicza,
Budowa chodnika o długości 916 m przy ul. Św. Wawrzyńca,
- Kębłowo:
w tym:
- budowa chodnika o długości 202 m przy ul. Ludowej;
Budowa ciągu pieszo rowerowego o długości 886 mb przy
ul. Chłopskiej;
Budowa chodnika o długości 355 mb przy ul. Wiejskiej;
Budowa chodnika w Kębłowie przy ul. Perłowej do ul.
Wiejskiej;
- Barłomino:
Budowa chodnika przy ul. Szkolnej o długości ok. 90 m;
Milwino:
Budowa chodników przy ul. Wejherowskiej na odcinku od
ul. Rolniczej do ul. Wrzosowej o długości ok. 450 m,
Przy ul. Wejherowskiej od ul. Długiej w kierunku
ul. Sosnowej o długości ok. 170 m.
/Wymienione zadania stanowią kontynuację projektu z roku
2012./
Koszty ogólne realizacji zadań w ramach PROJEKTU 75 650,00 zł.
9.

Odwodnienia dróg, ulic i placów

70. 000,00

10.

OŚWIETLENIE ULICZNE – ustawienie nowych punktów
świetlnych na terenie gminy

50. 000,00

11.

Realizacja PROJEKTU pod nazwą "Czyste powietrze Gminy
Luzino", mającego na celu budowę specjalistycznych i
nowoczesnych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych

222.591,31

12.

Zakupy inwestycyjne w zakresie urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych

126.000,00

13.

Zakupy inwestycyjne dotyczące sieci komputerowej i
urządzeń administracyjnych

50.000,00

RAZEM:

4.679.510,83

Wójt Gminy Jarosław Wejer przedstawił informację na temat utrzymania czystości i
porządku w gminie. Powiedział m.in., Ŝe w związku

ze zmianą ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach oraz przekazaniem samorządom

zadania

zarządzanie

odpadami oraz przejęcie przez gminy prawo własności do odpadów komunalnych od 1 lipca
2013 roku, w budŜecie gminy zabezpieczono, kwotę na organizację zadań wynikających z
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w/w ustawy, w wysokości 1.011.120,00 zł. Kontynuując wywóz śmieci segregowanych i
niesegregowanych,

przed wejściem w Ŝycie wymienionej zmiany ustawy, zapewniono,

w I półroczu 2013 roku , kwotę 60.000,00 zł. Wójt dodał, Ŝe

w związku z przystąpieniem

Gminy Luzino do EKO - DOLINA w ŁęŜycach w I półroczu 2013 roku zabezpiecza się
półroczną rekompensatę kosztów poniesionych przez Gminę prowadzącą, w związku

z

realizacją zadania publicznego, na mocy porozumienia międzygminnego co do nakładów
inwestycyjnych oraz utrzymania instalacji unieszkodliwiania odpadów w wysokości
139.663,00 zł, /naleŜy nadmienić, Ŝe opłata za II półrocze została włączona do kwoty
wynikającej z tzw. „ustawy śmieciowej”/. Dochody budŜetu gminy na 2013 rok uwzględniają
równieŜ wielkości przewidywanych opłat za gospodarowanie odpadami. W oparciu
o przygotowywany projekt uchwały Rady Gminy stanowiący o wielkościach opłat oraz
symulacje rocznego kosztu systemu płatności, przewiduje się pozyskanie dochodów,
w tym zakresie za II półrocze 2013 roku, w wysokości 1.011.120,00 zł. Następnie Wójt
omówił w skrócie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino.
Przedstawił informacje na temat szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino. Wójt zgodnie z
obowiązującą ustawą, przedstawił informację na temat moŜliwości wyboru metody ustalenia
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Powiedział,
Ŝe w powiecie wejherowskim Rada Gminy Luzino i Rada Miasta Reda nie dokonały wyboru
metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie ustaliły wysokości tej
opłaty. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, rady gmin mogą
wysokość opłaty według

ustalić

powierzchni mieszkania lub budynku, zuŜycia wody, liczby

mieszkańców i gospodarstwa domowego. Według propozycji nowelizacji ustawy, która
została ustanowiona 24 stycznia 2013 r. przez Parlament Rzeczypospolitej, przygotowano
propozycję dotyczącą wyboru metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi
według gospodarstwa domowego i liczby w nim zamieszkałych osób. I tak w gospodarstwie
domowym zamieszkałych od 1 – 2 osób opłata miesięczna wyniesie 30 zł miesięcznie, w
gospodarstwie od 3 - 5 osób 40 zł miesięcznie, w gospodarstwie od 6 – 8 osób
miesięcznie, w gospodarstwie od 9 do 12 osób

56 zł

81 zł miesięcznie, a w gospodarstwie

domowym od 13 i więcej osób 90 zł miesięcznie. Zgodnie z deklaracją wypełnioną przez
właściciela gospodarstwa domowego będą naliczane koszty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wójt dodał, Ŝe dzisiaj właściciel nieruchomości, który ma podpisaną umowę
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z ZUK lub Agorą płaci ok. 34 – 36 zł za wywóz odpadów komunalnych. Zgodnie z
„regulaminem…”

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zakupu

pojemnika na

odpady mieszane, natomiast firma wywozowa do zaopatrzenia kaŜdego właściciela w trzy
worki na odpady do segregacji (szkło, plastik, makulaturę). Odpady zbierane selektywnie
winne być gromadzone w pojemnikach o następującej kolorystyce: makulatura (papier,
tektura) i opakowania - kolor niebieski; szkło – kolor zielony; plastik (tworzywa sztuczne) i
metale – kolor Ŝółty. Informacje na temat prowadzenia selekcji odpadów komunalnych
zostaną podane do publicznej wiadomości. Mieszane odpady komunalne winny być
gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach.
OpróŜnianie pojemników, w tym worków na odpady zbierane selektywne winno odbywać się
nie rzadziej niŜ raz na miesiąc. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo,
poza ustalonym harmonogramem przekazywać odpady zbierane selektywne do punktu ich
zbiórki wskazanego przez gminę. Właściciele nieruchomości powinni we własnym zakresie
przekazywać odpady niebezpieczne, biodegradowane oraz wielkogabarytowe do punktów ich
zbiórki wskazanych przez gminę. Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe
winny być wywoŜone przez właścicieli nieruchomości do miejsca wskazanego przez gminę w
ilości do 5m3 na rok od gospodarstwa domowego. Odpady

wielkogabarytowe, w tym

wielkogabarytowy zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny naleŜy przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów. W przypadku większej ilości odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, wywoŜone są one przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie
indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości na jego koszt. Następnie Wójt
poinformował Mieszkańców o tym, Ŝe na kaŜdej nieruchomości

zamieszkałej winny

znajdować się pojemniki na odpady komunalne mieszane, z zachowaniem norm: co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 60 litrów w przypadku gospodarstwa domowego do 2 osób;
pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 120 l – w przypadku gospodarstwa domowego
od 3 do 5 osób, pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 240 l w przypadku gospodarstwa
domowego od 6 do 9 osób, pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 360 l w przypadku
gospodarstwa domowego od 10 do 13 osób, pojemniki o łącznej pojemności co najmniej
1,1 m3 w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 14 do 20 osób.
W dyskusji głos zabrali:
1. Mieszkaniec Robakowo zapytał: czy mieszkańcy zobowiązani są do zerwania umowy
z dotychczasową firmą wywozową?
2. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe kaŜdy właściciel nieruchomości dla
swego bezpieczeństwa powinien wypowiedzieć

umowę zawartą na wywóz
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nieczystości stałych, czy to z Zakładem Usług Komunalnych, Agorą, czy EKOLogistyk najlepiej na 3 miesiące przed ustaniem usług, tj. do 31 marca 2013roku.
Wójt Gminy poinformował Mieszkańców, Ŝe kaŜdy właściciel

nieruchomości

zobowiązany będzie do wypełnienia i złoŜenia deklaracji w Urzędzie Gminy. Według
tej deklaracji właściciel zostanie obciąŜony

finansowo za usuwanie odpadów

komunalnych. Rozliczenia finansowe odbywać się będą zgodnie z ordynacją
podatkową. Urząd Gminy, juŜ po 7 dniach będzie wysyłał
zobowiązania

finansowe

nie

zostaną

uregulowane.

upomnienia, jeŜeli

Częstotliwość

usuwania

mieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości
odpadów, nie moŜe jednak wynosić mniej niŜ raz na dwa tygodnie. OpróŜnianie
pojemników, w tym worków na odpady zbierane selektywne winno odbywać się nie
rzadziej niŜ raz na miesiąc.
3. Mieszkaniec Robakowa zapytał: gdzie mieszkańcy będą regulowali zobowiązania
finansowe z tytułu wywoŜenia odpadów stałych?
4. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe mieszkańcy Gminy Luzino za wywóz
odpadów stałych zobowiązania finansowe będą regulowali w Banku Spółdzielczym w
Krokowej O/Luzino lub sołtysa na konto Urzędu Gminy bez jakichkolwiek kosztów
manipulacyjnych.
5. Mieszkaniec Robakowa – zapytał: czy jedna firma wyłoniona w przetargu do wywozu
odpadów stałych podoła obsłuŜyć wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie
gminy?
6. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe firma wyłoniona w przetargu
zobowiązana będzie do wykonania zadania zgodnie z warunkami określonymi w
przetargu. W innym przypadku zostanie nawet zerwana umowa.
7. Mieszkaniec Robakowa zapytał: czy będą stosowane kary jeŜeli śmieci nie zostaną
odebrane przez firmę?
8. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe jeŜeli firma nie będzie wywiązywała się
z umowy zawartej, to zostanie ona rozwiązana i poniesie kary. Firma ta będzie
zobowiązana do wywoŜenia odpadów stałych

dwa razy w miesiącu,

a

śmieci

segregowane raz w miesiącu.
Z uwagi na brak innych pytań ze strony Mieszkańców, Sołtys wsi Marzena Pallach
przystąpiła do omawiania następnego punktu porządku zebrania.

Ad.5.
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W punkcie „Sprawy róŜne” głos zabrali:
1. Mieszkaniec Robakowo zapytał: czy sołectwo Robakowo wchodzi w skład Gminy
Luzino? Dlaczego nie zaplanowano Ŝadnego zadania inwestycyjnego dla tej wsi?
2. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe mieszkańcy Robakowa m.in. będą
korzystali z budowy sali gimnastycznej i dwóch sal dydaktycznych Szkoły
Podstawowej w Sychowie i Ŝe na tę inwestycję przeznaczono 2.500.000 zł. Dodał, Ŝe
dla

Mieszkańców

Robakowa są prowadzone

inwestycje takie

jak: budowa

chodników w Sychowie i Milwinie, budowa oświetlenia ulicznego, realizacja projektu
pod nazwą „Czyste powietrze Gminy Luzino, mającego na celu budowę
specjalistycznych i nowoczesnych instalacji

pozyskiwania energii ze źródeł

odnawialnych”. Dodał, Ŝe w marcu 2013 r. zostanie przekazana kwota 15.000 zł,
zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego, na budowę chodnika w Robakowie od
ul. Królewskiej w kierunku Robakowo-SkrzyŜowanie.
3. Mieszkaniec Robakowa zadał pytanie: dlaczego w 2013 roku

w Robakowie nie

zaplanowano Ŝadnej inwestycji? Nie została ujęta budowa świetlicy wiejskiej i, Ŝe nie
przeznaczono Ŝadnych środków finansowych na budowę chodnika w Robakowie.
4. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe na terenie Gminy Luzino zostaną
wybudowane chodniki przy drogach powiatowych, chociaŜ nie jest to zadaniem
gminy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieŜy, mieszkańcom przy
drogach powiatowym o duŜym natęŜeniu ruchu drogowego, Gmina prowadzi budowy
chodników z własnych środków finansowych, bo Starosta Wejherowski nie jest
zainteresowany ich budową. Nie dokłada Ŝadnych środków finansowych na ten cel.
5. Radna Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi odniosła się do wypowiedzi Wójta
Gminy informując mieszkańców, Ŝe Starosta Wejherowski podpisał porozumienie z
Gminami na temat finansowania inwestycji powiatowych wspólnie prowadzonych.
Gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach kaŜdej inwestycji w wysokości 50
%. W tym zakresie zostały podpisane stosowne porozumienia.
6. Mieszkaniec p. M. Schwann wyraził negatywne stanowisko w sprawie finansowania
zadania: „budowa chodnika przy ul. św. Jana w Robakowie od ul. Królewskiej w
kierunku skrzyŜowania ze wsią Dąbrówka”. Wnioskował o zwiększenie środków
finansowych na budowę chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej od ul. Królewskiej do
skrzyŜowania ze wsią Dąbrówka. Dodał, Ŝe na budowy chodników w innych wsiach
przeznaczono wyŜsze kwoty, np. we wsiach: Wyszecino, Kębłowo.
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7. Wójt Gminy Jarosław Wejer przedstawił informację na temat budowy chodników.
Powiedział m.in., Ŝe koszty budowy chodników w róŜnych wsiach są róŜne, zaleŜą od
róŜnych elementów m.in. od zakresu prac, w jednym przypadku są wyŜsze, a w
innym niŜsze.
8. Mieszkaniec Robakowo p. M. Schwann zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty na
budowę chodnika w Robakowie o 5.000 zł.
9. Wójt Gminy Jarosław Wejer przedstawił informację na temat dochodów w gminie.
Następnie złoŜył deklarację, Ŝe zwiększy wydatki na budowę chodnika przy drodze
powiatowej Robakowo – Robakowo-SkrzyŜowanie o 5.000 zł.
10. Pani Sołtys Marzena Pallach poddała pod głosowanie wniosek dotyczący
dofinansowania zadania budowa chodnika Robakowo – Robakowo-SkrzyŜowanie z
15.000 zł do 20.000,- zł.
Mieszkańcy Robakowa podjęli wyŜej wymieniony wniosek jednogłośnie.
11. Mieszkanka Robakowo p. Wiśniewska zapytała, kiedy zostanie wykonana zatoka
autobusowa w Robakowie (PieniąŜki)?
12. Wójt Gminy Jarosław Wejer powiedział, Ŝe sprawę dotyczącą wykonania zatoki
autobusowej w Robakowie-Dąbrówka zgłoszono do Komisji Bezpieczeństwa
Starostwa Wejherowskiego. Dnia 7 września 2012 roku doszło do spotkania i wizji
lokalnej przedstawicieli zarządcy drogi. Sekretarz Starostwa Powiatu Wejherowskiego
Pan Marek Panek zapoznał się ze sytuacją i złoŜył obietnicę wykonania zatoki
autobusowej przy posesji nr 19 i 21, utwardzonej tłuczniem, by rodzice nie musieli
odprowadzać dzieci do przystanku Dąbrówka Młyn.

Następnie Wójt przedstawił

informację na temat moŜliwości wykonania zatoki.
13. Radna Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi zapytała, czy Pan Wójt Gminy
sfinansuje wykonanie zadania? Przedstawiła informację na temat porozumienia, które
zostało zawarte pomiędzy Starostą Wejherowskim a Wójtami Gmin. Wójtowie Gmin
zobowiązali się do finansowania zadań drogowych, w tym zatok autobusowych
w wysokości 50 % kosztów zadania.
14. Wójt Gminy Jarosław Wejer przedstawił informację na temat złoŜonych deklaracji na
posiedzeniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego przez Starostę Wejherowskiego, który
obiecał wykonać zatokę autobusową w Milwinie. Ustalenia, o których mówił Starosta
Wejherowski moŜe potwierdzić radny Powiatu Wejherowskiego Pan Kazimierz
Bistroń, uczestnik tego posiedzenia. Wójt powiedział m.in., Ŝe budowa chodników
przy drogach powiatowych, zatok autobusowych nie jest zadaniem gminy. Z uwagi
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na to, Ŝe Gmina w bieŜącym roku wybuduje dwie zatoki w Kochanowie i Sychowie,
to Starosta Wejherowski powinien wybudować zgodnie z kompetencją, zatoki w
Milwinie i Robakowie –(Dąbrówka), poniewaŜ jest zarządcą tych dróg. Poinformował
zebranych o stanowisku Starosty Wejherowskiego w sprawie budowy chodników przy
drogach powiatowych. Cyt. „Starosta stoi na stanowisku, Ŝe nie będzie budował
chodników przy drogach powiatowych.”
15. Mieszkaniec zapytał, jakie są koszty wykonania zatoki autobusowej RobakowoDąbrówka?
16. Radny Edmund Słowi powiedział, Ŝe w Sychowie nie ma zatoki autobusowej a
kierowca autobusu szkolnego się zatrzymuje.
17. Wójt

Gminy Jarosław

Wejer

odpowiedział,

Ŝe

koszty wykonania

zatoki

pełnowymiarowej wynoszą ok. 70.000 zł. Dodał, Ŝe autobus szkolny, moŜe się
zatrzymywać w miejscach do tego przeznaczonych (w zatoce pełnowymiarowej).
18. Mieszkanka p. Wiśniewska opisała sytuację w Dąbrówce. Powiedziała m.in., Ŝe w
Dąbrowce nie ma zatoki autobusowej, a kierowca autobusu się zatrzymuje.
19. Wójt Gminy Jarosław Wejer powiedział, Ŝe w bieŜącym roku zostaną wybudowane
cztery zatoki autobusowe przez Gminę. Podpisana została umowa z Marszałkiem
Pomorskim

w sprawie dofinansowania zadania. Ogłoszono przetarg na budowę

chodników i zatok na terenie Gminy. Wyłoniono wykonawców. Chodniki, zatoki
zostaną wykonane do 30 czerwca 2013 r. Wójt odpowiedział, Ŝe kierowca autobusu
musi zatrzymać

się w miejscach do tego przeznaczonych. Zapytał: kto będzie

odpowiadał za bezpieczeństwo dzieci, jeŜeli coś się stanie? Potem Wójt przedstawił
koszty jakie Gmina poniesie w związku z wykupem gruntów pod budowy chodników
przy drogach powiatowych. Wójt podał teŜ koszty, jakie przeznaczono z budŜetu
gminy w 2011 roku na budowę chodnika przy ul. św. Jana w Robakowie. Powiedział,
Ŝe inwestycja była realizowana wspólnie przez Gminę Luzino, Powiatowy Urząd
Pracy w Wejherowie i Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
wkład Gminy Luzino wyniósł 62.202,95 zł brutto, wkład Zarządu Drogowego 20.000
zł, wkład Powiatowego Urzędu Pracy 25.000,00 zł brutto. W ramach inwestycji w
centrum Robakowa przy ul. św. Jana wykonano odcinek chodnika o łącznej długości
200 mb wraz z cząstkowym remontem nawierzchni asfaltowej Robakowo-Luzino.
Były to ogromne środki finansowe, które trzeba było zabezpieczyć pod koniec roku
budŜetowego.
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20. Sołtys wsi Marzena Pallach poddała pod głosowanie, aby wniosek dotyczący budowy
zatok autobusowych przy drogach powiatowych omówić na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy Luzino.
Mieszkańcy wniosek wyŜej wymieniony podjęli jednogłośnie.
21. Mieszkaniec p. Dzienisz poruszył kwestie remontów dróg. Zapytał, czy prowadzony
jest nadzór nad wykonaniem remontów dróg? Powiedział m.in., Ŝe Gmina nie
powinna płacić za partactwo i, Ŝe uszkodził samochód. Dlatego teŜ wykonał fotografie
przedstawiając stan dróg, m.in. ulicy Ziemskiej w Robakowie.
22. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe drogi gminne są ubezpieczone i, Ŝe
moŜna występowaćo odszkodowanie.
23. Sołtys wsi Marzena Pallach przedstawiła procedurę załatwiania spraw dot. uzyskania
odszkodowania za

uszkodzenie samochodu na drodze. Dodała, Ŝe Policja bez

problemu sporządza protokół na tę okoliczność. Następnie Sołtys przedstawiła krótką
informację na temat wykonania remontów dróg.
24. Mieszkanka Robakowa p. E. Kwidzińska wnioskowała o utwardzenie asfaltem lub
płytami drogowymi ulicę Królewską na odcinku 400 mb w Robakowie. Powiedziała,
Ŝe na jezdni ulicy Królewskiej są ogromne dziury i jest nieprzejezdna. Na jej
nawierzchnię spływają wody opadowe z pól, poniewaŜ jest niŜej połoŜona. Dodała, Ŝe
do jej domu, do punktu opiekuńczego, który prowadzi

przyjeŜdŜają

policjanci,

straŜnicy miejscy, kuratorzy i, Ŝe nie mogą do niego dotrzeć.
25. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe Gminy nie stać finansowo na
utwardzenie asfaltem ulicy Królewskiej w Robakowie. Następnie przedstawił koszty
połoŜenia dwóch warstw nawierzchni asfaltowej na odcinku (2 km) drogi Wyszecino
- Barłomino, za kwotę 800.000 zł.
26. Mieszkanka Robakowa zaproponowała, aby na drogę połoŜyć płyty jumbo, natomiast
Pani Sołtys zasugerowała, aby na tę drogę nawieźć grubego tłucznia i go utwardzić.
27. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe na wiosnę droga zostanie
wyremontowana i oczyszczony rów, by wody opadowe spływały do tego rowu.
28. Sołtys wsi Marzena Pallach poddała pod głosowanie wniosek dotyczący utwardzenia
400 mb ulicy Królewskiej w Robakowie.
Mieszkańcy podjęli wniosek jednogłośnie.
29. Mieszkaniec p. M. Schwann

złoŜył propozycję Wójtowi Gminy

w sprawie

przeprowadzania remontów dróg na terenie Gminy Luzino. Zaproponował rozwaŜyć
kwestię dotyczącą zakupu równiarki i zatrudnienia jednej osoby mającej na celu
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wyrównywanie dróg na bieŜąco. UwaŜał, Ŝe koszty wykonania zadań byłyby niŜsze.
Podał koszty zakupu równiarki, (150.000 zł).
30. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe gminy nie stosują takiego rozwiązania.
Remonty dróg są realizowane przez wykonawcę, który zostaje wyłoniony w formie
przetargu. Nadzór nad remontami dróg sprawuje inspektor nadzoru. Powiedział, Ŝe
propozycja ta zostanie rozwaŜona.
31. Mieszkaniec p. M. Schwann poprosił Wójta o przedstawienie informacji na temat
budowy świetlicy wiejskiej w Robakowie.
32. Wójt Gminy Jarosław Wejer poinformował zebranych, Ŝe projekt techniczny
dotyczący budowy świetlicy wiejskiej jest gotowy, ale na jego wykonanie nie ma
środków finansowych. Zakładano, iŜ zdanie zostanie wykonane ze środków unijnych z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodał, Ŝe Gmina nie jest w stanie wykonać
tego zadania z własnych środków.
33. Radna Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi przedstawiła informację na temat
zmiany lokalizacji świetlicy wiejskiej w Robakowie. Następnie zwróciła się do Wójta
Gminy, Ŝe pismo w sprawie zmiany lokalizacji świetlicy wiejskiej zostało skierowane
do

Jego

osoby

i

Ŝe

dołączono

opinie

rzeczoznawcy

ds.

zabezpieczeń

przeciwpoŜarowych. Następnie poprosiła Wójta o pozostawienie letniej sceny w
dotychczasowym miejscu. Dodała, Ŝe urbaniści wyrazili opinię w tej sprawie, która
teŜ stanowiła załącznik do tego pisma.
34. Wójt Gminy Jarosław Wejer przedstawił informację na temat lokalizacji świetlicy
wiejskiej w Robakowie. Powiedział m.in., iŜ wg projektu świetlica w Robakowie
będzie o większej kubaturze niŜ świetlica w Dąbrówce i, Ŝe letnia scena zostanie
zdemontowana. Poinformował Mieszkańców o zagospodarowaniu terenu

wokół

obiektu. Dodał, Ŝe na następne zebranie wiejskie zabierze ze sobą projekt techniczny
na budowę świetlicy i, Ŝe Gmina do realizacji zadania przystąpi, jeŜeli będzie to
tylko moŜliwe.
35. Mieszkanka B. Tobiaska opowiedziała się za usunięciem sceny letniej.
36. Sołtys wsi Marzena Pallach wyraziła opinię na temat lokalizacji świetlicy wiejskiej.
Powiedziała, Ŝe świetlicę

wiejską naleŜy wybudować zgodnie z

projektem

technicznym.
37. Mieszkanka p. Kwidzińska - poprosiła Wójta Gminy o zamontowanie oświetlenia
przy ul. Chrobrego i ulicy Ziemskiej.
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38. Wójt Gminy Jarosław Wejer poinformował, Ŝe w 2013 roku przeznaczono 50.000 zł
na oświetlenie uliczne oraz, Ŝe zostanie zamontowana lampa na ul. Ziemskiej i w
Robakowie (PieniąŜki). Poinformował zebranych o kosztach utrzymania oświetlenia
ulicznego, twierdząc, Ŝe one co roku wzrastają, w związku ze wzrostem ceny zuŜycia
energii. Wójt powiedział, Ŝe na następne zebranie wiejskie zabierze projekt techniczny
dotyczący budowy świetlicy wiejskiej w Robakowie celem omówienia.
39. Mieszkaniec p. Schwann negował wykonane remonty dróg w Robakowie w 2012
roku. Powiedział, Ŝe drogi w Robakowie zostały tylko wyrównane i, Ŝe nie
nawieziono na nie Ŝadnego kruszywa. Stwierdził, Ŝe szkoda pieniędzy za równanie
dróg, bo dalej są nieprzejezdne.
40. Sołtys wsi M. Pallach przedstawiła informację na temat wykonania remontów dróg
gminnych w Robakowie. Powiedziała m.in., Ŝe w 2012 roku na remonty dróg
gminnych, sołectwo Robakowo otrzymało

tylko pięć przyczep kruszywa i, Ŝe

jesienią w 2012 roku nie wyrównano ulicy Lewińskiego w Robakowie.
41. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe ogłoszono przetarg na remonty dróg w
Gminie Luzino i, Ŝe na ten cel w budŜecie gminy przeznaczono kwotę 600.000 zł.
Dodał, Ŝe w bieŜącym roku w Robakowie zostanie wykonane więcej prac niŜ w
ubiegłym roku.
42. Mieszkaniec p. Labuda podał informację na temat przeprowadzenia remontu drogi
dojazdowej do jego posesji. Powiedział, Ŝe podczas remontu drogi w niektórych
miejscach nasypano 40 cm kruszywa, a w niektórych w ogóle. Wnioskował, aby z tej
drogi wybrać grunt i nawieźć na nią odpowiednią ilość kruszywa, wyrównać i
utwardzić. UwaŜał, Ŝe najpierw jednak naleŜy pogłębić rów przy drodze

i go

oczyścić, poniewaŜ jest zamulony. Sugerował zniwelować skarpę.
43. Sołtys wsi M. Pallach

przedstawiła informację na temat pogłębienia rowu

przydroŜnego w ulicy Kaszubskiej w Robakowie, w obrębie nieruchomości p. F.
Hinc i p. Kepke. Następnie przedstawiła informację na temat wykonania remontu
drogi, jej niwelowania i wyprofilowania.
44. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe odcinek tej drogi zostanie wykonany, a
rów przydroŜny pogłębiony, Ŝeby wody opadowe z pól spływały i nie zatrzymywały
się na tej drodze. Zasugerował, aby wykonawcą tego zadania został p. Schwann i, Ŝe
będzie sporządzona i podpisana umowa – zlecenie. Powiedział, Ŝe od Pana F. Hinc
pozyska zgodę na wejście w teren.
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45. Mieszkańcy p. p. Pallach i M. Schwann poruszyli kwestię odśnieŜania dróg gminnych,
m.in. wnioskowali o odsunięcie błota pośniegowego na pobocze drogi i szersze
odśnieŜanie ulicy, w tym ulicy Królewskiej, aby uczestnicy ruchu mogli przejeŜdŜać
obok siebie. Następnie Pan

Schwann stwierdził, Ŝe

ulica Królewska jest

nieprzejezdna, zasypana śniegiem.
46. Wójt Gminy Jarosław Wejer

przedstawił informację dotyczącą odśnieŜania dróg

gminnych. Powiedział m.in., Ŝe w pierwszej kolejności są odśnieŜane drogi dojazdowe
do poszczególnych sołectw i obiektów uŜyteczności publicznej. Stwierdził, Ŝe po
zakończeniu zebrania wiejskiego sprawdzi stan przejezdności tej drogi, ulicy
Królewskiej.
47. Pan M. Schwann poruszył problem odłowu trzech psów na terenie Robakowa. Wyraził
negatywną opinię na temat załatwienia tego wniosku. Dlaczego nie odłowiono psów
przez trzy lata?
48. Sołtys wsi M. Pallach ustosunkowała się do powyŜszego problemu twierdząc, Ŝe na
terenie Robakowa moŜna zauwaŜyć tylko jednego psa bezdomnego. Pozostałe dwa
psy mają swoich właścicieli. Następnie Sołtys przedstawiła krótką informację na
temat odłowów psów.
49. Wójt Gminy Jarosław Wejer przedstawił informację

dotyczącą przeprowadzania

odłowów psów.
50. Sołtys wsi Marzena Pallach zwróciła się do Wójta z prośbą o wycięcie drzewa w
pasie drogowym, drogi gminnej, przy nieruchomości p. Post.
51. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe drzewo zostanie wycięte przez firmę.
52. Sołtys wsi Marzena Pallach zgłosiła wniosek w sprawie

wycięcia krzaków w

pasie drogowym ulicy Rzecznej w kierunku zabudowań p. Ginter w Robakowie .
Mieszkańcy podjęli wniosek, o którym mowa wyŜej jednogłośnie.
53. Mieszkaniec p. F. Hinc zgłosił wniosek, aby wystosować podziękowanie
Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu Sławojowi Leszkowi Głódź za przybycie i
spotkanie się z Kaszubami na uroczystości związane z patronem wsi Robakowo,
Jana Chrzciciela. Poprosił o wyjaśnienie negatywnej wypowiedzi mieszkańca p. B.
Sochy na temat zgromadzonych mieszkańców przy pomniku Jana Chrzciciela.
Poruszył problem usunięcia krzyŜa z placu pałacu prezydenta Rzeczypospolitej
Bronisława Komorowskiego oraz wizyty premiera Rzeczypospolitej Donalda Tuska
na uroczystościach pogrzebowych profesora Gerarda Labudy.
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54. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział m.in., Ŝe na uroczystości pogrzebowe
przychodzi się z potrzeby serca i, Ŝe nikt nikogo nie zaprasza na pogrzeb.
Profesor Gerard Labuda był bardzo znanym i cenionym człowiekiem, nie tylko w
Polsce. Opowiedział się za wystosowaniem podziękowania arcybiskupowi Sławojowi
Leszkowi Głódź. Cyt. (…)„Podziękowań nigdy nie za wiele.”
55. Mieszkaniec Robakowa poprosił Wójta o oznakowanie ulic w Robakowie.
Zaproponował, aby w pasie drogowym m.in. ulicy Kwiatowej lub ulicy Lewińskiego
ustawić

znak drogowy „droga z pierwszeństwem

przejazdu”, poniewaŜ w tym

miejscu bardzo często zdarzają się kolizje drogowe.
56. Wójt Gminy Jarosław Wejer

odpowiedział, Ŝe skrzyŜowanie, o którym mówi

mieszkaniec nie będzie oznakowane, poniewaŜ zgodnie z prawem o ruchu drogowym
jest to skrzyŜowanie równorzędne i obowiązuje ruch „prawostronny”. Powiedział
m.in.,

gdyby ustawiono znak „droga z pierwszeństwem przejazdu”, to kierowcy

jechaliby bardzo szybko i byłoby jeszcze bardziej niebezpiecznie.
57. Mieszkaniec p. K. Modrzejewski poprosił Wójta o ogrodzenie boiska sportowego,
(piłka bez przerwy znajduje się na jego posesji), i usunięcie bramek wolnostojących
z tego boiska, poniewaŜ zagraŜają bezpieczeństwo dla piłkarzy i innych
uŜytkowników.
58. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe boisko sportowe w Robakowie zostanie
ogrodzone i
bramek

zamontowane tzw. piłko chwyty. Oznajmił, Ŝe

przekaŜe

kwestię

wymiany

dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki

Piotrowi Klecha.
59. Radny E. Słowi zapytał: kiedy zostanie zamontowana lampa uliczna na placu zabaw
w Robakowie? Poprosił Wójta o przestawienie słupa PKS bliŜej nowo wybudowanej
wiaty autobusowej w Robakowie.
60. Wójt Gminy Jarosław Wejer odpowiedział, Ŝe według pozyskanej informacji, w
przyszłym tygodniu zostanie zamontowana lampa uliczna na placu zabaw.
61. Mieszkaniec, p. F. Hinc – poruszył m.in. sprawę dotyczącą rejestracji
dzierŜawy gruntów w związku pozyskaniem

umowy

renty strukturalnej. /Zgodnie z

przepisami umowy dzierŜawy danego właściciela gospodarstwa rolnego wyraŜającego
wolę otrzymania renty strukturalnej (w tym przypadku p. F. Hinc), winne być
rejestrowane w ewidencji gruntów w Wejherowie, a nie w Urzędzie Gminy Luzino.
Sprawa dotyczyła 16.11.2006 r. /
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Z uwagi na brak innych

spostrzeŜeń i uwag ze strony Mieszkańców, Pani Sołtys

przystąpiła do realizacji następnego punktu porządku zebrania.

Ad.6.
Pani Sołtys wsi Robakowo M. Pallach podziękowała Mieszkańcom i Gościom za
przybycie na zebranie. Zebranie wiejskie zakończyło się o godz. 20.10.
Protokół sporządziła: inspektor gminny Stefania Sirocka.

Sołtys wsi Robakowo
(-) Marzena Pallach
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