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P R O T O K Ó Ł 

Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI PRZYCHOJEC 

odbytego w dniu 24 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Przychojcu 

I. Zebranie rozpoczęło się o godz. 1800  i trwało do godz. 1830 

II. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa – 29 osób  

III. Obradom  przewodniczył Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy, 

protokołował Jerzy Kołcz. 

IV. Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w Zebraniu uczestniczy 29 mieszkańców,  

w związku z czym na podstawie § 20.1. Zebranie Wiejskie nie jest prawomocne do 

podejmowania uchwał, dlatego zarządził 15 minutową przerwę proponując wykorzystać 

ją na omówienie proponowanego Porządku Zebrania. 

V. PORZĄDEK ZEBRANIA: 

1. Podjęcie uchwały ws.  zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przychojec. 

 
Mieszkaniec Bogdan Mikus zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o tematykę 

związaną z opłatami za gospodarowanie odpadów komunalnych. Sołtys Adam Chudy 

zasugerował, że w związku z brakiem obecności na Zebraniu przedstawicieli władz Gminy 

wprowadzanie takiego punktu nie jest uzasadnione. Przypomniał, że na wiosnę 

organizowane będzie właściwe Zebranie Wiejskie, podczas którego obecni będą m.in. 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Dyrektor Szkoły Podstawowej, a także inne osoby i wówczas 

będą podejmowane wszelkie tematy dotyczące Przychojca oraz Gminy Leżajsk, w tym 

cena za wywóz odpadów komunalnych.  

Dodał, że w związku z ogłoszeniem naboru przez Urząd Marszałkowski w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 zaszła konieczność 

zmiany zapisów Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przychojec. Strategia została uchwalona 

Uchwałą Zebrania Wiejskiego w 2017 r., a następnie przyjęta Uchwałą Rady Gminy 

Leżajsk. Podobna procedura obowiązuje w przypadku konieczności zmiany zapisów w/w 
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dokumentu. Z racji bardzo krótkiego czasu na przygotowanie kompletu dokumentów 

zawnioskował o pozostawienie jednego punktu w porządku obrad. 

 
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:  
 
Głosowanie: 

 Za: 17 

 Przeciw: 5 

 Wstrzymujących się: 5 

 Nie głodowało: 1 

Po zatwierdzeniu porządku Zebrania 2 mieszkańców opuściło salę obrad, w związku  

z czym na sali pozostało 27 osób. 

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD 

POWITANIE UCZESTNIKÓW ZEBRANIA ORAZ WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA 

Zebranie wiejskie rozpoczął Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy, witając mieszkańców, 

którzy przybyli na Zebranie. 

Następnie Sołtys Adam Chudy poinformował, że protokolantem Zebrania będzie Jerzy 

Kołcz. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI PRZYCHOJEC 

W związku z wątpliwościami części mieszkańców dot. przyjętego porządku Zebrania 

Sołtys Adam Chudy raz jeszcze omówił na czym polegać będzie zmiana zapisów Strategii 

oraz przypomniał ogólne zapisy i zasady naboru w ramach Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Przypomniał, że dzięki udziałowi w PPOW na placu 

przy Remizie OSP powstały: siłownia plenerowa, plac zabaw oraz altana rekreacyjna.  

W najnowszym naborze planowane jest złożenie wniosku na wyposażenie sali  

w Strażnicy o m.in. stoły i krzesła oraz sprzęt elektroniczny. 
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Mieszkaniec Józef Marcinowski zapytał, dlaczego Gmina dopłaca mieszkańcom  

99 groszy do 1m3 ścieków. Sołtys Adam Chudy odpowiedział, że dzięki tej dopłacie 

mieszkańcy płacą mniej, więc nie rozumie skąd taki zarzut w stosunku do Gminy. 

Poprosił, by trzymać się porządku obrad, gdyż w przypadku zatwierdzenia 

proponowanych zmian będzie jeszcze potrzebował czasu, by przygotować stosowne 

dokumenty na Sesję Rady Gminy, która zaplanowana jest na dzień następny, tj. 25 lutego 

2020 r. 

Mieszkaniec Zbigniew Pyż zgłosił zarzut, że wszelkie remonty i rozbudowy dzieją się 

tylko wokół OSP i terenu przy Remizie. Naczelnik OSP Przychojec Jerzy Kołcz odparł, 

że każda organizacja z terenu miejscowości może się starać o pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, a czy to robi to jest jej indywidualna decyzja. Zaznaczył, że dzięki udziałowi 

w PPOW plac przy Remizie mocno się zmienił – zamiast dziko rozrastających się krzaków, 

które były regularnym miejscem spożywania alkoholu są ogólnodostępne: plac zabaw, 

siłownia oraz altana. Sołtys Adam Chudy dodał, że nie rozumie tego zarzutu i odnosi 

wrażenie, że co niektórzy mają OSP za złe, że jest aktywna i skutecznie ściąga fundusze 

zewnętrzne. 

Mieszkaniec Bogdan Mikus zapytał dlaczego jest realizowany porządek obrad, skoro nie 

ma kworum i nie minęło jeszcze 15 minut. Sołtys Adam Chudy odpowiedział, że zgodnie 

z zapisami statutu – w przypadku niewystarczającej liczby mieszkańców – Zebranie jest 

prawomocne po upływie wspomnianych 15 minut. Zaznaczył, że nie ma żadnych 

przeciwskazań, by czas oczekiwania wykorzystać na omówienie punktu będącego 

przedmiotem głosowania.  

Mieszkaniec Stanisław Berestka zaapelował, by posprzątać gałęzie oraz krzewy, które 

zalegają obok placu szkolnego po dokonanej przycince. Zgłosił także, że w okolicy „Działki 

dla Młodych” po ostatnich wichurach zalegają śmieci i poprosił o interwencję w tej 

sprawie. 

 

Po upływie regulaminowego czasu Sołtys Adam Chudy ogłosił II termin Zebrania  

i zarządził głosowanie ws. podjęcia uchwały będącej tematem Zebrania. 
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Głosowanie: 

 Za: 26  

 Przeciw: 0 

 Wstrzymujących się: 1 

Uchwała Zebrania Wiejskiego ws. zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przychojec stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu i jest jego integralną częścią. 

 

Na zakończenie głos zabrał Sołtys Adam Chudy, dziękując mieszkańcom za uczestnictwo 

w Zebraniu. 

Protokołował:                             Przewodnic zący Zebrania 

___________________       ____________________________ 
     Jerzy Kołcz                  Adam Chudy 
 

 

Załączniki: 

 Uchwała Zebrania Wiejskiego ws.  zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Przychojec   
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Uchwała Nr 1 / 2020 
 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przychojec 

 
 
 

Na podstawie §22 pkt. 1. Statutu Sołectwa Przychojec, uchwalonego Uchwałą  
nr 61/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lipca 2019 r. Zebranie Wiejskie uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1 

 

Zmienić Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Przychojec, przyjętą Uchwałą Zebrania 

Wiejskiego nr 2/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., która otrzymuje brzmienie zgodnie  

z załącznikiem do niniejszej uchwały.   

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wyniki głosowania: 

 Za:   26 mieszkańców 

 Przeciw:     0 mieszkańców 

 Wstrzymał się:    1 mieszkaniec 

 

 

Przewodniczący Zebrania 

 
Adam Chudy 

 


