
Zebrania sołeckie: 
- z dnia 16.03.2009 r. 

- z dnia 07.10.2009 r. 
 

Protokół z Zebrania Wiejskiego w Rachowicach  

z dn.16-03-2009  

Porządek zebrania:  

 Sprawozdanie z pracy Rady Sołeckiej za 2008 rok  

 Sprawozdanie finansowe  

 Plan pracy na 2009 rok  

 Sprawy bieżące  

 Wolne wnioski  

Po przywitaniu zebranych sołtys przedstawił sprawozdanie z pracy rady sołeckiej za 2008 rok.  W MINIONYM ROKU 

RADNI NA PIERWSZYM SPOTKANIU DOKONALI PODZIAŁU PRZYDZIELONYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z ROZBICIEM 

NA ZADANIA DO SFINANSOWANIA ORAZ POGRUPOWANIEM ODPOWIEDNICH KWOT DO ROZDZIAŁÓW. POWYŻSZY 

PLAN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY DO REALIZACJI NA ZEBRANIU WIEJSKIM. NA SPOTKANIACH RADY SOŁECKIEJ 

DYSKUTOWANO MIN.NA TEMAT INWENTARYZACJI WYROBÓW Z AZBESTU, PROPONOWANE BYŁY NA BIEZĄCO 

PRACE DO WYKONANIA PRZEZ OSOBĘ WYZNACZONĄ DO PRAC PORZĄDKOWYCH NA TERENIE SOŁECTWA. W 

KOLEJNYCH SPOTKANIACH DYSKUSJA DOTYCZYŁA PRYGOTOWANIA GROTY DO NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO ORAZ” 

MAJÓWKI”- PODJĘTE ZOSTAŁY DECYZJE, CO DO WYDATKOWANIA KWOT NA ZAKUPY Z TYM ZWIĄZANE. ZOSTAŁA 

UZGODNIONA I PODPISANA UMOWA Z GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 

SPRAWIE UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ. NA SPOTKANIACH OMAWIANO WNIOSKI MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE 

UDROŻNIENIA ROWÓW I PRZEPUSTÓW POD DROGAMI GMINNYMI, MODERNIZACJI DROGI POWIATOWEJ, 

MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, LOKALIZACJI PROGU ZWALNIAJĄCEGON NA UL. POGODNEJ. RADNI 

WYSTOSOWALI PISMO W SPRAWIE ZAPEWNIENIA STREFY OCHRONNEJ DLA UJĘCIA WODY W RACHOWICACH. 

DYSKUTOWALISMY NAD PRZYGOTOWANIEM TEMATÓW DO ZEBRAŃ WIEJSKICH. DOKONANO PRZEGLADU 

POGWARANCYJNEGO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ RADĘ SOŁECKĄ I ZOSTAŁ SPISANY PROTOKÓŁ 

ZAWIERAJĄCY ZGŁOSZONE USTERKI.  RADA SOŁECKA ZATWIERDZIŁA PLAN ODNOWY WSI DOTYCZĄCY REWITALIZACJI 

GROTY ORAZ PRZYLEGŁYCH TERENÓW JAK I ZAGOSPODAROWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ. NA BIEŻĄCO W CIĄGU 

ROKU DOKONYWANO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZGODNIE Z ZAISTNIAŁYMI POTRZEBAMI. RADA 

ZAAKCEPTOWAŁA PROPOZYCJĘ ZAGOSPODAROWANIA SALI W ZWIAZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA 

DOFINANSOWANIA NA TEN CEL.  W GRUDNIU ZOSTAŁO PODPISANE POROZUMIENIE Z RADĄ SOŁECKĄ ŁAN WIELKICH 

W SPRAWIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH.    

Zebrani mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag do powyższego sprawozdania.  W następnej kolejności sołtys 

poinformował o wydatkowaniu środków finansowych w 2008 roku, które przedstawiały się następująco: W ROKU 

2008 RADA MIAŁA DO DYSPOZYCJI KWOTĘ 5000, -ZŁ(PIĘC TYSIĘCY) PO ZMIANACH W CIĄGU ROKU WYDATKI 

PRZEDSTAWIAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:  

 DIETY RADNYCH………………………………………………………………………..437,00 ZŁ  

 ZAKUPY MATERIAŁÓW……………………………………………………………1688,35 ZŁ  

 GAZETA SOŁECKA……………………………………………………………………….57,78 ZŁ  

 ZAKUP ENERGI……………………………………………………………………….3410,30 ZŁ  



 WYWÓZ SMIECI……………………………………………………………………….156.00 ZŁ  

RAZEM              5749,43 ZŁ  

WYDATKI ZOSTAŁY PRZEKROCZONE PO WCZESNIEJSZYM POROZUMIENIU Z RADĄ SOŁECKĄ  

ŁAN WIELKICH O „UŻYCZENIU” KWOTY 750,00ZŁ! 

Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez zebranie.  Następnie w kilku zdaniach sołtys przedstawił wstępny 

plan zadań na 2009 rok, w którym poza stałymi wydatkami związanymi z użytkowaniem pomieszczeń znalazły się 

wydatki na zagospodarowanie świetlicy oraz prace związane z utrzymaniem estetyki sołectwa. W kolejnym punkcie 

sołtys zaapelował do właścicieli o opiekę nad psami, które coraz częściej stanowią zagrożenie głównie dla dzieci 

oczekujących na autobus oraz powracających ze szkoły- w ostatecznych przypadkach pies może zostać zatrzymany i 

oddany do schroniska. Kolejna sprawa przedstawiona przez sołtysa to decyzja na temat zagospodarowania starej 

remizy strażackiej- propozycja sprzedania budynku wywołała ostry sprzeciw zebranych mieszkańców, którzy 

uzasadniali taką decyzję historią tego budynku, w związku, z czym powinien on pozostać w zarządzie sołectwa. 

Padały propozycje zagospodarowania budynku a mianowicie by stworzyć w nim miejsce historii Rachowic, a w celu 

obniżenia kosztów użytkowania proponowano rezygnacje z licznika energii, gdyż miejsce to nie wymagałoby 

oświetlenia. Zebranie upoważniło sołtysa do przedstawienia powyższej propozycji panu Burmistrzowi.  W związku z 

wyczerpaniem tematów zebranie zakończono.  

Protokół sporządził: Grzegorz Masarczyk 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RACHOWICACH  

Z DN. 07-10-2009  

Rozpoczynając zebranie Sołtys przywitał przybyłych na powyższe mieszkańców oraz burmistrza pana 

Czesława Jakubka. Po przedstawieniu programu spotkania Sołtys poprosił pana Burmistrza o omówienie 

spraw związanych z budową kanalizacji w Rachowicach. Pan Burmistrz wspomniał o pierwszych dyskusjach 

na temat budowy kanalizacji oraz o powstałym wtedy Komitecie Budowy Kanalizacji, który mocno 

zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na ten cel. Z biegiem lat zmieniły się warunki, możliwości, a wraz z 

pojawieniem się funduszy unijnych budowa kanalizacji była prowadzona na innych zasadach, jeśli chodzi o 

finansowanie. Nastąpiła konieczność zwrotu składek, które Społeczny Komitet zdołał już zebrać. Po 

przeprowadzeniu tej operacji społeczny komitet Budowy kanalizacji został rozwiązany. Zarząd gminy 

wcześniej a obecnie Burmistrz czynili starania w celu pozyskania funduszy unijnych na ten cel. Starania te 

owocowały uzyskaniem dofinansowań do kolejnych inwestycji, aż wreszcie przyszła kolej na Rachowice i po 

pewnych perturbacjach otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy kanalizacji w Rachowicach i 

Sierakowicach. Jeżeli sprawy przetargowe pójdą sprawnie to na wiosnę 2010 powinny rozpocząć się prace 

ziemne. Planowane zakończenie całej inwestycji to rok 2012.Pan Burmistrz zaapelował o zrozumienie 

podczas budowy oraz o wsparcie.  

Po tych informacjach nastąpiły pytania z sali min. Jak podłączą się nowi mieszkańcy? Pan Burmistrz 

powiedział, że budowa bazuje na planach już sporządzonych, ale nowi mieszkańcy będą mieli możliwość 

podłączenia jednak na dzień dzisiejszy podłącze muszą sami sfinansować. Czy będą wyłożone plany by 

można było się z nimi zapoznać? Pan Burmistrz odpowiedział, że uzgodnimy z Radą Sołecką dzień i miejsce 

w Rachowicach i plany będą wyłożone. Jaki będzie koszt odprowadzenia m3 ścieków? Pan Burmistrz: 

według założeń na dziś to ok.8-8,5złza m3 przy założeniu, że Rada Miejska zwolni „kanalizację” wszelkich 



obłożeń podatkowych. Czy wody dachowe też będą podłączone do kanalizacji? Pan Burmistrz: nie, te wody 

będą odprowadzane do rowów. Czy jest możliwość rozbicia woda osobno i ścieki? Pan Burmistrz: 

teoretycznie jest to możliwe, można założyć dodatkowy licznik i wtedy woda np. do podlewania ogródka 

nie jest liczona do ścieków.  Kolejne pytanie dotyczyło studni. Pan Burmistrz odpowiedział, że ta sprawa 

zostanie rozwiązana później. Gdzie będzie oczyszczalnia? Burmistrz: w Sierakowicach, a konkretnie w 

Sierakowiczkach. Następne pytanie z Sali dotyczyło sposobu rozwiązania przyłącza w budynku zbiorczym. 

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli na wodę jest jeden licznik zbiorczy, to z kanalizacją będzie tak samo. Czy 

utwardzone wjazdy do posesji zostaną wyremontowane po budowie? Burmistrz:, Jeżeli tak było wcześniej, 

to będą wyremontowane, oraz wszelkie inne prace związane z utwardzeniem terenów i wyrównaniem po 

budowie są po stronie wykonawcy.   

Dalsza dyskusja dotyczyła już spraw ogólnych. Padło pytanie z sali czy gmina nie mogłaby wejść w projekty 

na place zabaw, które są realizowane w ramach odnowy wsi? Burmistrz: nasza gmina w ramach odnowy 

wsi złożyła wniosek na budynek socjalny w Łanach. Kolejne pytanie dotyczyło kwestii złego stanu 

technicznego autobusów dowożących dzieci do szkoły. Burmistrz: gmina rozpisuje przetarg na transport 

dzieci do szkół i nie mamy wpływu na stan techniczny samochodów gdyż tym zajmuje się, kto inny, 

możemy to jedynie zgłosić. Padło pytanie o chodnik w Rachowicach. Burmistrz: chodnik jest ujęty w 

planach i po zakończonej budowie kanalizacji będzie zrobiony. Czy jest możliwość zamontowania nowych 

lamp oświetleniowych w Rachowicach? Burmistrz: te sprawy rozwiązywane są wspólnie dla całej gminy, co 

jakiś czas i jeśli jest taka potrzeba zostanie to ujęte w planach, pod warunkiem, że dotyczy to dróg 

publicznych a nie prywatnych. Kolejne pytanie dotyczyło utrzymywania dróg w rejonie nowo powstałych 

domów w Rachowicach. Burmistrz:, jeżeli są to drogi gminne to Rada Sołecka zgłasza konkretne potrzeby, 

co do remontów natomiast, co do dróg prywatnych to, jeżeli zaczynają spełniać rolę drogi publicznej, 

rozpatrzymy ich przejęcie, ale to musi być wnikliwie przeanalizowane. 

W dalszej części zebrania dyskusja dotyczyła budynku starej remizy strażackiej, po krótkiej informacji na 

temat obecnego stanu sołtys zapytał czy są propozycje, co do zagospodarowania tego budynku. Wywiązała 

się krótka dyskusja, ale nie padła żadna konkretna propozycja. W związku z powyższym zebranie wiejskie 

przegłosowało i większością głosów podjęto decyzje o przekazaniu budynku gminie. Z sali padł wniosek by 

podjąć starania w celu uzyskania dofinansowania przy rewitalizacji stawu w grocie oraz zagospodarowania 

terenu groty. Wobec braku dalszych tematów zebranie zakończono.  

 Sporządził: Masarczyk 

 


