
Szanowni Państwo   

 
 

Rada Sołecka oraz Sołtys Sołectwa Odrzykoń serdecznie zapraszają                    

na Zebranie Wiejskie, podczas którego wspólnie będziemy podejmować decyzje 

w sprawach istotnych dla wspólnoty Odrzykonia. 

Zebranie odbędzie się 21 września 2020 roku o godzinie: 

 - 17.30 - pierwszy termin,  

 - 18.00 - drugi termin (w przypadku braku kworum w pierwszym terminie)   

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie ulica Kühna 20                           

w obecności Wójta Gminy Olsztyn Pana Tomasza Kucharskiego                                        

lub delegowanych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy. 

Proponowany porządek obrad Zebrania wiejskiego: 

1. Otwarcie zebrania przez sołtysa. 

2. Wybór protokolanta. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podział funduszu sołeckiego na 2021 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie zebrania. 

Kwota przypadająca Sołectwu Odrzykoń w 2021 roku wynosi  23071,92 złotych.   

W bieżącym roku zadaniami zgłoszonymi przez Mieszkańców Sołectwa                        

do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku są: 

 

1. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń, stanowiące 

kolejny etap realizacji zadania 

- 15071,92 złotych 

 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji drogowej - zadania                  

pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości                        

Olsztyn – Odrzykoń ulica Wrzosowa” 

- 4000,00 złotych 

 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji drogowej - zadania               

pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości                      

Olsztyn – Odrzykoń ulica Konwaliowa” 

- 4000,00 złotych 

 

Uczestnicząc w Zebraniu Wiejskim mogą Państwo zgłosić własny wniosek          

do realizacji w ramach przyznanej kwoty funduszu sołeckiego. 



Zgłoszony wniosek ma służyć poprawie warunków życia Mieszkańców,                        

będzie zadaniem własnym Gminy,  zgodny ze strategią rozwoju Gminy i zostanie 

zrealizowany na majątku Gminy zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim                      

oraz ustawą o samorządzie gminnym. Wniosek powinien zawierać  uzasadnienie 

z oszacowaniem kosztów. 

Powyższe zadania oraz  Państwa propozycje będą omówione w trakcie zebrania 

i poddane pod głosowanie zakończone uchwaleniem wniosku o uwzględnienie     

w projekcie budżetu Gminy Olsztyn do realizacji w 2021 roku. 

Mamy nadzieję, że aktywne uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim będzie okazją    

do zaprezentowania swoich spostrzeżeń i włączenia się w proces podejmowania 

samorządowych decyzji skutkujących systematycznym podnoszeniem komfortu 

życia i poprawą bezpieczeństwa Mieszkańców Odrzykonia. 

Zapraszamy również młodzież naszego sołectwa, która będzie miała okazję          

do wyartykułowania swoich potrzeb często niezauważonych przez dorosłych.   

 

Szanowni Państwo w związku z końcem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej                     

5 października 2020 roku zaplanowane jest zebranie wyborcze.                     

Szczegóły przekażemy w kolejnej korespondencji.  

 
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa prosimy Mieszkańców biorących udział 

w zebraniu o zachowanie dystansu społecznego a także założenie maseczki                        

lub przyłbicy. 

 

  

Z Wyrazami Szacunku 

Rada Sołecka i Sołtys 

Sołectwa Odrzykoń 
 


