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SPRAWOZDANIE Z PRACY SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ ZA 2011 ROK
PLAN ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW NA 2012 ROK
BUDOWA KANALIZACJI
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
WOLNE WNIOSKI

Po przywitaniu zebranych oraz przybyłych na zebranie pp. Burmistrzów Sołtys
zaproponował wybór przewodniczącego zebrania-padła jedna kandydatura p. Józef Glagla.
Zaproponowany wyraził zgodę i po akceptacji obecnych –poprzez głosowanie przejął
prowadzenie zebrania.
Przewodniczący poprosił sołtysa o przedstawienie sprawozdania za 2011 rok. Zostało
przedstawione sprawozdanie z działalności oraz finansowe Sprawozdanie zostało przyjęte
przez zebranie bez zastrzeżeń. Następny punkt zebrania plan zadań oraz wydatków na 2012
również został przedstawiony przez sołtysa. W dyskusji nad propozycjami Rady Sołeckiej
padła propozycja by w omawianym planie ująć uporządkowanie skweru przy parkingu
przykościelnym. W tym momencie o głos poprosił Burmistrz Stronczek, który zauważył, że
to jest poważniejsza inwestycja i tego typu zadania powinny być prowadzone przez Urząd
Miejski, w związku, z czym zebranie zawnioskowało o tą inwestycję, a propozycje Rady
Sołeckiej pozostały w zaproponowanej wersji. Przewodniczący przeszedł do kolejnego
punktu, czyli informacja na temat budowy kanalizacji. Głos zabrał Burmistrz Stronczek, który
powiedział, że budowa powinna zakończyć się we wrześniu 2012, na dzień dzisiejszy mamy
ok. 40% - trudności są trzeba było zmienić projekt, ale dziś jesteśmy już na końcowym
etapie zmian i mimo to budowa jest prowadzona terminowo. Projekt był robiony w 2006
roku i od tego czasu zaszło wiele zmian, powstały nowe domy ale one będą mogły być
podłączone dopiero po zakończonej inwestycji gdyż uzyskaliśmy dofinansowanie ze
środków unijnych i musimy się
trzymać projektu, nie można dokonywać zmian gdyż mogłoby to skutkować poważnymi
problemami z rozliczeniem inwestycji. Nowe domy, które powstały później będą miały
możliwość podłączenia w późniejszym czasie. Na dziś obowiązek mieszkańców to
podłączenie posesji do kanalizacji i można już podjąć działania w tym kierunku. Każdy
właściciel posesji otrzymał informację – broszurę o obowiązku oraz sposobie podłączenia do
kanalizacji. Jest wszystko szczegółowo wytłumaczone, proszę się z tym zapoznać i podjąć

działania. W związku z tą budową- kontynuował Burmistrz- podejmujemy działania, tak jak
mieszkańcy sugerowali na ostatnim zebraniu, by zarurować rów po stronie gdzie był
planowany chodnik, tak by można było po uzyskaniu akceptacji ze strony powiatu podjąć
budowę chodnika. Niestety projekty powiatu są inne na najbliższe lata i będzie trudno.
Na pytanie z sali czy z przepompowni będzie unosił się jakiś nieprzyjemny zapach i czy
będzie hałas –odpowiedź padła, że nie hałasuje i nie wydziela niemiłych zapachów. Drogi,
które zostały przekopane zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Następne pytanie
dotyczyło kosztów przyłączenia. Burmistrz wyjaśnił procedury, jakie trzeba podjąć w celu
uzyskania informacji na ten temat – każdy otrzymał broszurę i tam są szczegóły. Jeżeli ktoś
ma duże działki i budynek oddalony to niestety koszt przyłącza będzie większy. Jeżeli ktoś
ma gospodarstwo to czy jest możliwość zamontowanie dwóch liczników – jest taka
możliwość. Ktoś zasugerował, że nie wszystkich będzie stać na opłacenie kosztów przyłącza.
Niestety nie ma możliwości rezygnacji, można podjąć indywidualnie dyskusję nad sposobem
realizacji płatności, – ale jak przypomniał Burmistrz poprzez przyłącze wartość
nieruchomości wzrośnie i proszę to też brać pod uwagę. Z sali pojawiały się obawy, co do
kosztów opłat za ścieki- Burmistrz uspakajał, że mamy najtańsze opłaty za wodę i ścieki w
okolicy i to nie powinno się zmienić.
Burmistrz przeszedł do omówienia w paru zdaniach budżetu gminy na 2012 rok przedstawił
proporcje wydatków na poszczególne działy by uświadomić mieszkańcom, na co gmina
wydaje fundusze.
W celu podsumowania dyskusji o kanalizacji Burmistrz zaapelował o składanie wniosków o
wydanie warunków przyłączenia – jest to pierwszy krok do podłączenia do kanalizacji.
Następny punkt zebrania to informacja na temat programu” niskiej emisji”. Burmistrz Oczko
przedstawił w paru zdaniach najistotniejsze informacje dotyczące tego programu, głównie
skupiające się na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z pieców
c.o. Burmistrz zaapelował o składanie wniosków. Na pytanie o możliwość dofinansowania
do montażu pomp ciepła ,padła odpowiedź że na dziś gmina nie rozważa takich dopłat.
Na zakończenie zebrania zaproponowano oczyszczenie rowu biegnącego wzdłuż drogi
Kozłowskiej.
W związku z brakiem tematów do dyskusji przewodniczący pan Glagla zakończył zebranie.

