Protokół z Zebrania Wiejskiego
z dn. 10. 10 2016 r. w Rachowicach
Sołtys pan Grzegorz Masarczyk powitał przybyłych na zebranie mieszkańców Rachowic
i -po sprawdzeniu listy obecności- stwierdził, że ponieważ nie ma obowiązującego quorum,
zamyka zebranie.
Następnie po upływie określonego czasu ponownie otworzył zebranie wiejskie, powitał
obecnych mieszkańców, burmistrza miasta Sośnicowic pana M. Stronczka, obecnych radnych
gminy i powiatu oraz gości – redaktorów ”Nowin Gliwickich”.
Na prośbę dziennikarzy zapytał, czy ktoś z obecnych nie życzy sobie, by jego wizerunek
został wykorzystany w publikacji artykułu, nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Sołtys przedstawił porządek zebrania, który został jednogłośnie zatwierdzony
i zaproponował na przewodniczącego zebrania pana radnego J. Glaglę.
Wybór przewodniczącego został przegłosowany jednogłośnie – 55 obecnych osób za Józefem
Glaglą.
Następnie sołtys przedstawił porządek zebrania:
1. Sprawa zagospodarowania terenu i placu zabaw przy stawie.
2. Bieżące prace na terenie sołectwa.
3. Plany inwestycyjne sołectwa proponowane do budżetu gminy na 2017 rok.
4. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
5. Tematy bieżące, wolne wnioski.
Plan zebrania został zatwierdzony jednogłośnie – za - 55 głosów.
Realizacja tematyki zebrań:
Głos zabrał burmistrz, który przedstawił stan realizacji zaplanowanych na ten rok zadań:
 Przebudowana sieć wodociągowa na drodze Do groty i ukończony odcinek drogi
Wiejska - Do groty
 Próg spowalniający na ulicy Pogodnej jest w trakcie realizacji, będzie gotowy do
15.10. 2016
 Zagospodarowanie terenu wokół stawu – plan zrealizowany częściowo
 Zmieniono w przedszkolu podłogę
 Zagospodarowanie terenu parkingu przy kościele – zadanie wprowadzono na sesji w
sierpniu, jest w trakcie realizacji i do końca października zostanie zakończone – miejsce
odpoczynku dla rowerzystów
 Sołtys wraz z Radą Sołecką pozyskali dodatkowe fundusze – 2500, zł w związku z tym
gmina dokłada taką samą kwotę
 Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych wyraziła zgodę na uzbrojenie terenu boiska
sportowego w wodę i elektryczność, podpisano umowę z projektantem,
w związku z tym w budżecie na 2017 r. zadanie zostanie ujęte
 Projekt ul. Spokojna – termin realizacji do 31 X, ale ukończony zostanie na początku
grudnia
 Priorytetem gminy jest uporządkowanie gospodarki kanalizacjnej, bo jest tylko
w połowie zrealizowana.
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Ad. 1
Głos zabrał sołtys G. Masarczyk i przedstawił stan obecny zagospodarowania terenu wokół
stawu. Oczekuje się w tej chwili na wyniki pomiaru hałasu na placu zabaw i od nich będzie
zależeć realizacja następnego zadania, czyli ogrodzenie placu zabaw.
Realizacja kolejnych zadań uzależniona jest od funduszy, więc Rada Sołecka wystąpi do gminy
o dofinansowanie.
Burmistrz skomentował – certyfikowana firma dokonała pomiaru hałasu, czekamy na wyniki
i ewentualnie wtedy wykonawca może wystąpić do producenta z zapytaniem
o wytłumienie linozjazdu, ponieważ wszystkie urządzenia są certyfikowane.
Przewodniczący oddał głos panu Cz. Bani, który stwierdził, że posiadane przez niego wyniki
pomiaru hałasu są inne i będzie nadal prowadził pomiary.
Pan Marek Jaszczuk stwierdził, że odpowiednią drogą postępowania, jeżeli pan Cz. Bania ma
nadal zastrzeżenia, jest zwrócenie się do nadzoru rynku i złożenie skargi na producenta.
Burmistrz podsumował – kierujemy się przepisami i logiką i chcemy problem uporządkować,
a ponieważ pan Bania straszy sądem, dostanie odpowiedź na swoje pismo złożone
w UM Sośnicowice ze współpracującej z gminą kancelarii prawnej.
Ad. 2
Sołtys wyjaśnił, że skwer przy kościele to koszt głównie materiałów – 6800,-zł, ponieważ
w wyniku konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku“ otrzymaliśmy 2500,-zł gmina dodała
2500,-zł pozostałą kwotę dołożono z funduszy sołeckich, można więc było to zadanie
zrealizować. Zazielenie tego terenu zaprojektowała społecznie Ewa Przybyła a Rada Sołecka
projekt zrealizuje.
Burmistrz podsumował zadanie realizacji chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej i zobowiązał
się, że zadanie to w 2017 r. zostanie dokończone i chodnik poprowadzony będzie do
końca wsi,(???) pan Przewodniczący wyraził ubolewanie, że nie jest to chodnik połączony
z drogą rowerową, bo poporawiłoby to zdecydowanie bezpieczeństwo rowerzystów.
Pan Kotowicz zwrócił uwagę, że podczas realizacji chodnika zniszczono w 4 miejscach drogę
i w niestaranny i nietrwały sposób zabezpieczono zniszczenia.
Wykonawcą zadania jest powiat, więc tam należy zgłosić uwagi – odpowiedział burmistrz.
Ad. 3
G. Masarczyk przedstawił kluczowe zadania na 2017 rok:
 budowa dalszego ciągu chodnika wzdłuż Wiejskiej
 zakończenie zagospodarowania terenu wokól stawu
 do planu realizacji zadań na rok 2017 wpisano ponownie ul. Spokojną – realizację
przygotowanego projektu
 oraz ul. Miłą – wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej.
Przedstawiony plan działań został przegłosowany – 55 obecnych za, nikt nie był przeciw i nikt
się nie wstrzymał.
Pani Alicja Karzełek zgłosiła prośbę o wygładzenie ul. Pięknej,
pan Wilhelm Jeleń zwrócił uwagę na konieczność skierowania-obniżenia, przepustu stawu
w stronę lasu, ponieważ obecnie przy wzmożonych opadach zalewa on piwnice.
Pan R.Grzesik zaproponował zaplanowanie w zadaniach siłowni dla dorosłych na wolnym
powietrzu.
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Ad. 4
Burmistrz uzasadnił konieczność zmiany harmonogramu wywozu odpadów komunalnych.
Aby uniknąć podwyżek cen za wywóz w terminach 1.01 2017 – 31.03.2017,
01.11.2017-31.12.2017 odpady mieszane, selektywne i bioodpady wywożone będą raz
w miesiącu z domów jednorodzinnych, co 2 tygodnie z nieruchomości wielorodzinnych.
W terminie 01.04.2017 – 31.10.2017 jak dotychczas. Odpady wielomateriałowe od 01.01.2017
należy składać wraz z plastikami.
W związku z wątpliwościami, czy ta zmiana nie spowoduje zanieczyszczania lasu, radny
powiatu zobowiązał się złożyć interpelację, by na najbardziej uczęszczanych szlakach
w lesie porozmieszczać kosze. Pan M. Jaszczuk zaproponował, by z problemem
zanieczyszczania lasu wzdłuż ścieżki rowerowej zwrócić się do jej administratora oraz
ponownie złożył propozycję zorganizowania akcji obywatelskiej – zbierania śmieci
w lesie.
Burmistrz zobowiązał się włączyć w akcję poprzez dostarczenie worków, rękawic
i rozpropagowanie akcji.
Ad. 5

W wolnych głosach pan Jaszczuk zaapelował o wzajemny szacunek i znalezienie
kompromisów, w związku z konfliktem, jaki wywołali pan Bania i pan Świt w sprawie placu
zabaw. Pan Piotr Gowin stwierdził, że po to są zebrania wiejskie, by rozmawiać o problemach
i je rozwiązywać, stąd obecność na nich jest taka ważna.
Burmistrz złożył podziękowanie na ręce sołtysa za udział i przygotowanie dożynek.
Pan G. Masarczyk i pan J. Glagla podziękowali za głosy, wnioski i uwagi.
Zebranie zostało zamknięte.
Protokołowała
Ewa Kruszewska
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