PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W RACHOWICACH Z DN. 3.11.2015
Porządek zebrania:
 Rozpoczęcie, przywitanie zebranych
 Informacja Sołtysa o bieżących zadaniach Rady Sołeckiej
 Wystąpienie Burmistrza na temat inwestycji realizowanych na terenie naszego
sołectwa oraz ważniejszych spraw dotyczących gminy
 Propozycje prac na 2016 rok
 Wolne wnioski
Po przywitaniu Sołtys przedstawił krótką informację na temat bieżących zadań Rady
Sołeckiej, następnie poprosił o zabranie głosu p. Burmistrza. W swoim wystąpieniu
p. Burmistrz poinformował o zadaniach realizowanych z budżetu gminy na terenie sołectwa
a mianowicie , utwardzenie kilku odcinków dróg gminnych aby umożliwić dojazd do kilku
posesji, o trwającym remoncie ścieżki leśnej , o inwestycjach w budynku straży,
o przebudowie odcinka wodociągu w rejonie ul. Do Groty, o dokończeniu kanalizacji tych
posesji które były w projekcie , co do nowych to będą realizowane w inny sposób. Są
realizowane nowe punkty świetlne, podana została informacja na temat uporządkowania
sprawy drogi ul. Miłej. Burmistrz w kilku zdaniach przedstawił działalność gminy o tym, że
pozyskujemy coraz większe środki i coraz więcej gmina inwestuje, jesteśmy liderem w tym
temacie w naszym powiecie, jesteśmy zauważani w rankingach krajowych w dobrym
gospodarowaniu finansami. Wiele inwestycji realizowanych przez powiat lub województwo
powstaje tylko dzięki temu, że my, jako gmina współfinansujemy te inwestycje na tyle na ile
pozwalają przepisy i nasz budżet. Współfinansujemy remonty naszych kościołów,
wspieramy policję. W naszych planach mamy dalsze skanalizowanie gminy na różne
sposoby, będziemy pozyskiwali środki z zewnątrz.
Po tych informacjach Sołtys zaproponował by przegłosować propozycje prac na 2016 rok.
W wyniku dyskusji zanotowano następujące propozycje:
 Budowa chodnika wzdłuż ul. wiejskiej (droga powiatowa) ---kontynuacja już
rozpoczętego zadania (projekt)
 Zagospodarowanie terenu wokół stawu –budowa placu zabaw , alejki spacerowej ,
montaż ławek , lamp, mostków nad rowami(2szt)-we współpracy z Radą Sołecką
 Zagospodarowanie terenu przed Grotą w Rachowicach (działka 607/53oraz
145/60)--projekt
 Projekt oraz budowa drogi ul. Spokojna w Rachowicach
 Projekt oraz budowa drogi ul. Miła w Rachowicach

Powyższe propozycje przegłosowano w kolejności jak zapisano.
W tym momencie Sołtys zaproponował dyskusję i poprosił chętnych do zabrania głosu.
Z sali padło pytanie o ul. Miłą, jakie są możliwości podjęcia budowy tej drogi a na dziś czy
można liczyć na doraźne uporządkowanie-utwardzenie gdyż po opadach jest problem
z przejazdem? Burmistrz odpowiadając poinformował, że trzeba najpierw uporządkować
sprawy własnościowe a potem można podjąć inwestycje. Poza tym jest wiele inwestycji do
zrealizowania na drogach gminnych i trzeba zachować jakąś kolejność.
Padło pytanie o jakiś termin realizacji tej drogi, mieszkańcy argumentowali, że inwestują
tam prywatne środki by można tą drogą przejechać, trzeba ją na bieżąco utwardzać.
Gmina przychylnie patrzy na zaangażowanie mieszkańców w realizację jakiejkolwiek
inwestycji ale procedura inwestycyjna jest dosyć długa i nic nie powstaje z dnia na dzień –
trzeba realnie popatrzeć na możliwości poza tym to Rada Miejska głosuje nad propozycjami
inwestycji a każde sołectwo ma swoje priorytety.
Pan Glagla zabierając głos podziękował mieszkańcom za aktywność tu na zebraniu jak
i w realizowaniu jakichkolwiek projektów w sołectwie , widzę coraz większe zaangażowanie
kobiet w działalność społeczną , tam gdzie są szkoły tam jest łatwiej bo jest to miejsce które
naturalnie przyciąga i inicjuje działania kulturalne, w naszym Sołectwie zostało nam
przedszkole i takie organizacje jak Rada Sołecka i Straż , staramy się by coś się u nas działo.
Jeżeli chodzi o inwestycje to wiem jak trudno wypracować na forum Rady Miejskiej jakieś
wspólne stanowisko, każdy by chciał realizować inwestycje w swoim sołectwie.
Pytanie z sali o strefę inwestycyjną? – są już zainteresowani w styczniu rozpoczynamy
przetargi.
Z sali podano informację o wysypisku śmieci na drodze powiatowej(rowerowej) z Rachowic
w kierunku Łan Wielkich. – Urząd zainteresuje się tą sprawą.
Kolejny głos dotyczył niedrożnego rowu przy drodze powiatowej (ul. wiejska) w okolicach
posesji nr 19.-Podejmniemy działania by go udrożnić.
Mamy rdzawą wodę w kranach, coś z tym trzeba zrobić ?. – Mamy wodę z dużą zawartością
żelaza i musimy przypilnować by w odpowiednich terminach czyścić.
Z sali padło uzupełnienie wypowiedzi burmistrza-Z tą wodą to prawda, wydaje mi się że
powinna być częściej czyszczona, gdyż już przy budowie sugerowano że ze względu na dużą
zawartość żelaza będzie trzeba częściej czyścić. Proponuję by sprawdzić, kiedy było
wymieniane złoże.

Co słychać w sprawie Spichlerza? –Gmina nie jest zainteresowana tym tematem, jest to
związane z wieloma problemami jak i z niemałymi kosztami.
Czy na boisku mogłyby powstać szatnie z zapleczem dla klubu? – Teren należy do
nadleśnictwa, podejmowaliśmy już dyskusję w sprawie zamiany na inny teren, ale
nadleśnictwo przedstawiło bardzo niekorzystną dla gminy ofertę, czekamy na inne
stanowisko nadleśnictwa.
Co z planem zagospodarowania przestrzennego? –Jest w toku, w najbliższym czasie będzie
wyłożony i będzie się można z nim zapoznać.
Pan Burmistrz zaprosił do zapoznania się z nowymi inwestycjami gminy –Centrum
Społeczno-Kulturalnym, w którym mieści się Dom Pobytu Dziennego dla Seniorów oraz
Biblioteka Publiczna.
Po wyczerpaniu tematów zebranie zakończono.
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