Protokół z zebrania wiejskiego z dn. 21 lutego 2017r
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 Sośnicowice pana M. Stronczka, obecnych radnych gminy i powiatu.
Sołtys zaproponował na przewodniczącego zebrania pana radnego J. Glaglę.
Wybór przewodniczącego został przegłosowany jednogłośnie – 39 obecnych osób za Józefem Glaglą.
Następnie przewodniczący przedstawił porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z pracy sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok
2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
3. Propozycja podziału środków przyznanych na rok 2017
4. Plan pracy sołtysa i Rady Sołeckiej w 2017 roku.
5. Tematy bieżące, wolne wnioski.
Plan zebrania został zatwierdzony jednogłośnie – za - 39 głosów.
Realizacja tematyki zebrań:
Ad. 1
Głos zabrał sołtys G. Masarczyk i przedstawił wydatki w oparciu o fundusz sołecki 52 500, - zł.
Zorganizowano festyn, mikołajki i spotkanie seniorów, prowadzono wraz z UM prace przy budowie placu
zabaw i zagospodarowaniu terenu wokół stawu, zrealizowano inwestycję na parkingu przy kościele,
zakupiono kosze na śmieci, porządkowano teren groty, oczyszczano rowy.
Radę Sołecką wspomagali strażacy z OSP Rachowice, sołtys podziękował im za zaangażowanie.
Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeciwwskazań, by korzystać z placu zabaw a zagospodarowanie
terenu wokół stawu będzie realizowane wg planu.
Sołtys G.Masarczyk podziękował również firmie Urban Metal za wsparcie przy organizacji mikołajek dla
dzieci.
Ad. 2
Sołtys przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2016:
do dyspozycji: 52500,00 zł., na energię elektryczną i ogrzewanie wydano: 2900,- na koszenie: 2500,- festyn:
6500,- na kosze: 1230,- na spotkanie seniorów: 1400,- na projekt i dokumentację placu zabaw: 5904,urządzenie placu: 15500,- jego odbiór: 615,- piasek na podłoże placu zabaw: 450,- agrowłókninę: 620 zł-to
tylko niektóre , bardziej znaczące wydatki.
Sołtys wyjaśnił, że skwer przy kościele to koszt głównie materiałów.W wyniku konkursu „Sołectwo
przyjazne środowisku“ otrzymaliśmy 2500,-zł dotacji z powiatu, gmina dodała 2500,-zł., pozostałą kwotę
dołożono z funduszy sołeckich tj. 2630,- zadanie zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej
oraz osób spoza Rady (robocizna). Zazielenie tego terenu zaprojektowała społecznie Ewa Przybyła a Rada
Sołecka z mieszkańcami projekt wykonała.
W rezultacie z funduszy pozostało 9600, - złotych do wykorzystania w 2017 roku.
Przewodniczący J. Glagla zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi do sprawozdania sołtysa, podziękował
w imieniu mieszkańców, następnie w głosowaniu jednomyślnie zatwierdzono sprawozdanie sołtysa
G. Masarczyka.
Ad. 3
G. Masarczyk przedstawił podział środków finansowych na 2017 rok – 43100,-zł.:
 1200,-wydatki na Radę Sołecką
 1400, - na zakupy, m.in paliwo, olej do kosiarki, spotkanie seniorów (1108,-),
 2600, - energia elektryczna i ogrzewanie
 2600,- usługi (druki, plakaty, koszenie itp.)
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czyli wydatki stałe 7800,- 8000,-pozostaje 35100 zł., które zostaną przeznaczone na dalsze
zagospodarowanie terenu wokół stawu.
Rada Sołecka proponuje zrezygnowanie w 2017 roku z festynu i przeznaczenie
wygospodarowanych środków na wybrukowanie ścieżki, montaż lamp wokół stawu. Pozostanie
montaż ławek i 2 kładek, oraz inne práce wg projektu .
Przedstawiony plan działań został przegłosowany – 39 obecnych za, nikt nie był przeciw i nikt się nie
wstrzymał.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu pana burmistrza M. Stronczka.
Ad. 4
Burmistrz podziękował sołtysowi i Radzie Sołeckiej za dobrą współpracę, następnie poinformował, że
zostanie dokończony chodnik wzdłuż ul. Wiejskiej, ZGK podłączy wodę na boisku, z energetyką jest
w trakcie rozmów w sprawie boiska, przedszkole zostanie odmalowane. W związku ze skargą dotyczącą
placu zabaw, zostanie przeprowadzony specjalistyczny 12- godzinny pomiar hałasu.
Przygotowany jest projekt i pozwolenie na budowę drogi przy ul. Spokojnej, lecz jego realizacja nie nastąpi
w 2017 r.
Burmistrz zaapelował, by nie wrzucać do kanalizacji odpadów typu szmaty, odzież, odpady budowlane itp
do kanalizacji.
Ad. 5
Wolne głosy, wnioski.
Głos zabrał sołtys i poinformował o projekcie ZGK informatyzacji działań, m.in. biuro obsługi klienta
internetowe, zdalny odczyt liczników.W wyniku dyskusji były głosy aprobujące to rozwiązanie jak i głos
sprzeciwu.
Na prośbę mieszkańców zwrócił uwagę, że chodnik nie jest miejscem parkingowym, pogorszyła się jakość
wody, że wykrzywiły się niektóre słupy energetyczne i mieszkańcy mają problem z interwencją w razie
awarii oświetlenia ulicznego w weekendy oraz, że firma kominiarska zadeklarowała swoje usługi.
W odpowiedzi burmistrz zwrócił uwagę, że woda jest zgodna z normą i Sanepid wymaga określonego
chlorowania, ma w planie uruchomić w UM telefon awaryjny czynny po godzinach pracy i w weekendy.
Zajął również stanowisko w sprawie skarg na wywóz śmieci od 1 stycznia 2017 r.- nastąpi zmiana firmy
usługowej od kwietnia na ASA, plan wywozu śmieci - bez zmian.
Głos zabrał radny powiatu gliwickiego pan L. Kołodziej i krótko przedstawił najbliższe plany powiatu,
poinformował, że - w porozumieniu z Radą Miasta Sośnicowice - zostanie wykonana nawierzchnia drogi
powiatowej Kozłów – Gliwice.
Pan Marek Jaszczuk zgłosił wniosek – problem ekologiczny, z prośbą o interwencję w sprawie
zanieczyszczania strumienia wzdłuż drogi rowerowej.
Jedna z mieszkanek zgłosiła wniosek, by wykonać zadaszenie nad przystankiem autobusowym – burmistrz
zobowiązał się do realizacji wniosku.
Pan Dariusz Kosowicz zajął stanowisko w sprawie czystości wody i jej przechlorowania oraz nadmiaru
związków żelaza. Wnioskował, by informacje o zdatności wody były regularnie upubliczniane. Ponownie
(na zebraniu 10.10.2016 także) zwrócił uwagę, że podczas wykonywania chodnika w 4 miejscach została
zniszczona nawierzchnia ulicy.
Pani E. Kruszewska podziękowała za interwencję radnego powiatu L. Kołodzieja, w wyniku której
uprzątnięto śmieci wzdłuż drogi rowerowej do Łan.
Sołtys odniósł się do artykułu w „Polityce“ na temat placu zabaw, skomentował oszczerstwa i kłamstwa,
jakie się w nim znalazły. Rada Sołecka po dyskusji nie wyraziła zgody na ustępstwa w sporze, ponieważ
druga strona nie wykazuje chęci do rozmów i skupia się na sianiu fermentu i rzucania oszczerstw
i przekłamań w mediach.
Burmistrz podsumował, że badania zostaną doprowadzone do końca zgodnie z planem a ewentualnie wtedy
można będzie wrócić do wypracowania kompromisu, jeżeli taka będzie wola mieszkańców.
Jedna z mieszkanek zwróciłą uwagę, że pan Świt nie wykazuje dobrej woli i stawia auto na drodze gminnej
uniemożliwiając przejście z wózkiem dziecięcym na plac zabaw.
2

Pan J. Glagla wygłosił krótką prelekcję na temat zanieczyszczania środowiska poprzez nieprawidłowe
spalanie „Nie dla czadu“. Zwrócił uwagę na konieczność przeglądu kominów i przygotowanie instalacji do
sezonu grzewczego. Strażacy rozdali mieszkańcom ulotki informacyjne.
Sołtys G.Masarczyk podziękował wszystkim za obecność i zamknął zebranie.
Protokołowała
Ewa Kruszewska
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