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Po przywitaniu zebranych oraz panów burmistrzów, sołtys przedstawił program zebrania: 

1. Plan odnowy wsi 

2. Kanalizacja 

3. Spółki wodne 

4. Wolne wnioski i zapytania 

5. Zakończenie 

Odnośnie pkt. 1 głos zabrał burmistrz Skorupa i przedstawił Plan Odnowy Wsi Rachowice oraz z jakich 

powodów powstał i czemu ma służyć. Zaznaczył, że powyższy plan jest otwarty i może być zmieniany, ale oczywiście 

w odniesieniu do możliwości finansowych gminy.  Z sali padło pytanie o budowę placu zabaw, na co pan burmistrz 

odpowiedział, że gmina skupiła się na innych inwestycjach m.in. grota w Rachowicach – place zabaw już istnieją w 

każdej miejscowości. 

W tym momencie sołtys zaproponował przegłosowanie Planu Odnowy Wsi w przedstawionym kształcie. Zebrani 

zaakceptowali plan jednogłośnie.  

 W pkt.2 głos zabrał burmistrz Jakubek i poinformował zebranych o stanie prac związanych z budową 

kanalizacji. Została zakończona procedura przetargowa i podpisano umowę z wykonawcą, który przystąpi niebawem 

do prac ziemnych. Budowa zostanie podzielona na kilka etapów, tak by nie rozpoczynać prac ziemnych w dwóch 

miejscowościach, ale zamykając jeden etap rozpoczynać drugi. Prace ziemne w Rachowicach prawdopodobnie 

zostaną rozpoczęte latem przyszłego roku. Zakończenie całości jest planowane na wrzesień 2012roku. Odnośnie 

pytań zadanych z sali burmistrz poinformował, że wody deszczowe będą odprowadzane jak do tej pory, oraz że nie 

będzie przeszkód, co do podłączeń nowych domów do sieci. 

 W kolejnym punkcie temat spółek wodnych omówił burmistrz Skorupa. Spółki nie zostały nigdy zlikwidowane 

i nadal istnieją, chociaż nie prowadzą działalności i w związku z tym podejmujemy działania by na nowo zaczęły 

funkcjonować. Pan burmistrz omówił zasady, na jakich mogłyby wznowić swoją działalność, ale ostateczna decyzja i 

tak zapadnie na Walnym Zebraniu, które zostanie zwołane i zaproszeni będą wszyscy mieszkańcy. Administracja 

spółki byłaby prowadzona przez już istniejącą spółkę w powiecie lublinieckim, ale to są na razie propozycje i co do 

ostatecznego kształtu decyzja będzie należeć do Walnego Zebrania.  

 Odnośnie zakresu prac w grocie w ramach Planu Odnowy Wsi istniejący staw będzie oczyszczony, ale nie 

będzie tam kąpieliska. W kolejnym punkcie padały pytania o obwodnicę, możliwość instalacji nowych lamp 

oświetleniowych, o drogi dojazdowe do pól uprawnych, instalacje lustra drogowego, oraz montaż drogowskazu 

ostrzegającego o zakręcie. Pan burmistrz Jakubek omówił zgłaszane problemy wskazując możliwości ich rozwiązania. 

W wyniku dyskusji zebranie uchwaliło następujące wnioski: 

 Montaż lustra drogowego na drodze bocznej od ul. Wiejskiej w obrębie posesji nr 60b. 

 Postawienia ostrzeżenia tzw. „sierżanta” na łuku ul. Pogodnej. 

Zaproponowano również rozważenie możliwości montażu lampy na końcowym odcinku 

ul. Wiejskiej w obrębie posesji nr 60b 

 Zebranie zaproponowało również ujęcie w budżecie na rok 2011 udrożnienia przepustu na skrzyżowaniu dróg 

gminnych ul. Kasztanowej z ul, Słoneczną.  

 Wobec wyczerpania tematów Sołtys podziękował za przybycie oraz zakończył zebranie. 


