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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RACHOWICACH W DNIU 22-03-2011 

PORZĄDEK ZEBRANIA: 

 PRZYWITANIE I STWIERDZENIE WAŻNOŚCI ZEBRANIA 

 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI PLANU WYDATKÓW  

 SPÓŁKA WODNA –OMÓWIENIE PAN B. WILCZEK 

 WYBÓR DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁKI WODNEJ 

 GŁOSOWANIE NA PLANEM WYDATKÓW NA 2011 ROK 

 WOLNE WNIOSKI  

Na początku zebrania Sołtys przywitał zebranych i poinformował, że w związku z brakiem wymaganej liczby 

mieszkańców zamyka zebranie i ogłasza drugi termin za 15 minut.  

Po upływie wymaganego czasu zostało otwarte zebranie w drugim terminie. Na początku Sołtys przedstawił 

propozycje wydatków na 2011 rok zaproponowane przez Radę Sołecką. Po przedstawieniu propozycji, 

zaproponowano czas do przemyślenia propozycji i przystąpiono do omawiania tematu Spółki Wodnej- głos zabrał 

prezes Gminnej Spółki Wodnej pan Bernard Wilczek, który przedstawił historię powstania oraz zasady działania 

Spółki Wodnej. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami w działalności Spółki Wodnej powstało sporo problemów, 

które narastają i wymagają natychmiastowego działania. Apelował o liczny udział członków tak by ta działalność 

mogła być podjęta. W związku z powyższym pan Prezes zaapelował o zgłoszenie kandydatów na delegatów na walne 

zebranie Spółki Wodnej. Powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.  Zostały zgłoszone trzy 

kandydatury: Paweł Jonda, Grzegorz Szmandra, Damian Nowrot – kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po 

przeprowadzeniu głosowania na delegatów zostali wybrani: Paweł Jonda oraz Damian Nowrot.   Następnie 

powrócono do planu wydatków na 2011 rok. Zebrani nie zgłosili uwag do zaproponowanego przez Radę Sołecka – 

Plan został przegłosowany bez sprzeciwu przy jednej osobie wstrzymującej się. Plan wydatków jest załącznikiem do 

protokołu.  

Następny punkt zebrania to wolne wnioski. Pan J. Glagla zaproponował, aby formą kontaktu radnego z mieszkańcami 

były zebrania wiejskie. Następnie z sali padły głosy poparcia by jednoznacznie ustalić datę oraz bez względu na 

pogodę zorganizować „Majówkę „ w grocie. Przy okazji porządkowania groty zaproponowano uporządkowanie drogi 

dojazdowej do groty.  Następne pytanie padło w sprawie remontu ul. Spokojnej, pytano również o możliwość 

wydłużenia nakładki asfaltowej na ul. Pięknej. Kolejne pytanie dotyczyło oświetlenia ulicznego-lampy „migają” i 

późno się zapalają – po zmroku.  Sołtys w odpowiedzi na pytania poinformował, że głównym organizatorem 

„Majówki’ jest Caritas Parafii, ale przekaże sugestie zebrania. Co do uporządkowania drogi dojazdowej do groty to, 

jeżeli będzie możliwość to droga zostanie wyrównana.  Jeżeli chodzi o ul. Spokojną to jest ona ujęta w planie 

wieloletnim i z pewnością dojdzie do remontu, ale na pewno nie wcześniej jak po budowie kanalizacji, natomiast 

dalszy ciąg ul. Pięknej musi jeszcze poczekać, gdyż na dzień dzisiejszy nie było takich propozycji i nie jest to ujęte w 

żadnych planach na najbliższe lata. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne to uwagi zostaną przekazane do firmy 

Vattenfall. W związku z budową kanalizacji pytano czy będzie budowana kanalizacja deszczowa- niestety nie ma tego 

w planach, ale będziemy o to zabiegać by te inwestycję połączyć –poinformował radny powiatowy pan Leszek 

Kołodziej.  

Wobec wyczerpania porządku zebrania Sołtys podziękował za przybycie i zakończył zebranie.  



 



 



 



 

 


