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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RACHOWICACH Z DNIA 

13.03.2013  

Po przywitaniu gości oraz zebranych mieszkańców Sołtys przedstawił 

proponowany porządek zebrania, który został zaakceptowany. Do 

przewodniczenia zebraniu został zaproponowany p. Józef Glagla, który po 

przegłosowaniu objął funkcje przewodniczącego zebrania. Sołtys przedstawił 

sprawozdanie z działalności za 2012 rok, które zebrani przyjęli bez zastrzeżeń. W 

kolejnym punkcie zostały przedstawione propozycje prac oraz wydatków na 

2013 rok, które również zostały przyjęte bez zmian. Następnie został 

zaproponowany przez Sołtysa do przedyskutowania temat budowy garaży na 

placu ‘festynowym”. Sołtys przedstawił stanowisko Rady Sołeckiej w tej sprawie 

a następnie poproszono mieszkańców oraz zebranych o ustosunkowanie się do 

tej sprawy. Po dyskusji przyjęto stanowisko, że garaże powinny powstać w 

innym miejscu, poza terenem, na którym Rada Sołecka organizuje festyny.  Na 

temat ustawy „śmieciowej „ głos zabrał Pan Burmistrz Stronczek, który najpierw 

przedstawił stan prac nad problemami zgłaszanymi na poprzednich zebraniach 

wiejskich oraz rozwinął temat wydatków realizowanych z budżetu gminy. W 

międzyczasie pojawiła się informacja na temat Spółki Wodnej, której działania w 

kilku zdaniach przedstawiła p. Nowrot Małgorzata. W związku z powyższym 

wywiązała się krótka dyskusja na ten temat. Następnie temat kontynuował pan 

Burmistrz. Po wyczerpującym przedstawieniu zasad tzw. ustawy „śmieciowej” 

zaczęły padać pytania w różnych tematach. Pani Szymańska zapytała czy poza 

zakupem kosiarki dla klubu sportowego (i kanalizacją) Rachowice mogą liczy na 

jakieś inne inwestycje zgłaszane na zebraniach. Burmistrz odpowiedział, że 

pewne sprawy są w toku, ale na realizację trzeba poczekać gdyż niektóre 

wymagają pewnych procedur oraz oczywiście zgody i akceptacji Rady Miejskiej. 

Padło pytanie z sali w sprawie umieszczenia znaków ograniczających ruch 

ciężkich samochodów na niektórych drogach w Rachowicach- Burmistrz 

odpowiedział, że jest to podyktowane koniecznością ochrony dróg gminnych 



przed zniszczeniem przez ciężki sprzęt, ale zostaną sprawdzone miejsca 

postawienia znaków i ich zasadność. Na ulicy Pogodnej za byłą remizą straży 

kratka ściekowa została usadowiona zbyt nisko i jest w tym miejscu uskok- 

sprawdzimy to i podejmiemy interwencję, odpowiedział Burmistrz. Temat, który 

wzbudził wiele emocji to sprawa transportu publicznego tego realizowanego 

przez P K S oraz przez autobus gminny. Co do P K S-u to nie mamy na to wpływu, 

natomiast, jeżeli chodzi o transport realizowany przez nasz autobus gminny to 

jest możliwa dyskusja nad zmianami. Głosy z sali padały z propozycjami by 

godziny kursów dostosować do potrzeb mieszkańców dojeżdżających do pracy 

w Gliwicach tak by można było przesiąść się w Sośnicowicach lub w 

Chorynskowicach na autobus w kierunku Gliwic- i taki też wniosek został 

uzgodniony: by dostosować godziny kursów gminnego autobusu do potrzeb 

dojeżdżających do pracy na pierwszą zmianę i zsynchronizować z odjazdami 

autobusów z Sośnicowic lub Chorynskowic w kierunku Gliwic w godzinach 

rannych oraz w godzinach popołudniowych w odwrotnym kierunku. Wobec 

braku dalszych tematów zebranie zakończono.  

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W RACHOWICACH W DN. 

21.10.2013  

Po przywitaniu zebranych mieszkańców oraz zaproszonych gości sołtys 

zaproponował porządek zebrania, który po drobnych zmianach został przyjęty.  

Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego, co zaproponowano radnemu 

p. Józefowi Glagla, który wyraził zgodę a zebrani potwierdzili ten wybór. Pan 

przewodniczący poprosił p. Burmistrza o przedstawienie zaawansowania prac 

przy budowie kanalizacji. Burmistrz poinformował, że formalnie budowa jest 

zakończona i rozliczona, jeśli chodzi o środki gminne, natomiast rozliczenie 

dotacji potrwa jeszcze jakiś czas.  Kanalizacja już funkcjonuje, problem jest taki, 

że jeszcze nie wszyscy są podłączeni, w Rachowicach pozostało ok. 10 % 

natomiast w Sierakowicach to jeszcze ok 50%. Burmistrz zaapelował o 

podpisywanie umów, gdyż brak umowy sprawia, że ścieki są spuszczane 



nielegalnie, co urząd będzie monitorował i mogą zostać wyciągnięte 

konsekwencje. 

Zabierając głos p. dyr. Sawczuk powiedział, że w Rachowicach nie ma problemu 

z podłączeniami oraz podpisywaniem umów i wszystko przebiega zgodnie z 

harmonogramem.  

Na pytanie dlaczego jest to rozciągnięte w czasie jeżeli chodzi o podpisywanie 

umów i związane z tym zobowiązanie do rozpoczęcia płatności- p. Sawczuk 

odpowiedział że nie można tego zrobić w krótszym czasie gdyż trzeba by 

zatrudnić dodatkowe osoby do tych prac, natomiast na sugestię że można 

podpisywać umowę z terminem obowiązywania dla wszystkich jednakowym a 

tylko przed ostateczna datą spisać stan liczników, padła odpowiedź ze formuła 

umowy na to nie pozwala. 

Podczas dalszej dyskusji Burmistrz, p. Sawczuk oraz p. Morgała wyjaśniali 

kwestie związane z różnymi problemami dotyczącymi kanalizacji. Po 

wyczerpaniu pytań w sprawie kanalizacji przewodniczący poprosił Burmistrza o 

przybliżenie tematu tzw. ustawy śmieciowej.  

W związku ze zmianą firmy realizującej odbiór odpadów komunalnych powstał 

problem z ewidencją ilości zebranych odpadów. Okazało się, że zebrano 

kilkakrotnie więcej odpadów niż prognozowano. Po dokładnym zbadaniu sprawy 

okazało się, że zostały zawyżone ilości zebranych odpadów przez pracowników 

firmy obsługującej, sprawa jest w toku i wyjaśniamy to.  Burmistrz prosił 

mieszkańców by sobie indywidualnie pilnować ilość wystawianych oraz 

zapisanych pojemników. W uzupełnieniu p. Sawczuk poinformował o możliwości 

indywidualnego odstawienia odpadów niesklasyfikowanych do ZGKIM. 

Następnie Burmistrz objaśniał zasady postepowania oraz sposoby obliczania 

ilości odpadów do wystawienia w ramach opłat, oraz kiedy trzeba dodatkowo 

zapłacić za wystawione odpady. Wszelkie sprawy można wyjaśnić w urzędzie z 

odpowiednim pracownikiem oraz jednocześnie sprawdzić ilość zapisanych 

pojemników na naszym koncie. 

Następnym punktem zebrania była dyskusja i propozycja prac do budżetu. 

Sołtys przedstawił propozycje Rady Sołeckiej a mianowicie: remont świetlicy 

wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół stawu śródmiejskiego wraz z 



oczyszczeniem stawu , zagospodarowanie terenu po byłych „barakach”( 

oczyszczenie, uporządkowanie oraz plan zagospodarowania). Do tych propozycji 

zostało zaproponowane zaktualizowanie projektu budowy chodnika w 

Rachowicach wzdłuż ul. Wiejskiej. Po krótkiej dyskusji zaproponowane zostały 

prace w następującej kolejności: 

1. Aktualizacja projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w 

Rachowicach  

2. Oczyszczenie stawu śródmiejskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół 

niego. 

3. Oczyszczenie oraz plan zagospodarowania terenu po tzw. „barakach”  

Propozycje powyższe nie uwzględniają remontu świetlicy zakładając, że remont 

zostanie przeprowadzony w bieżącym roku, ze środków bieżących gminy.   

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali powyższe propozycje.   

Kolejny punkt zebrania dotyczył komunikacji na ternie gminy oraz w kierunku 

Gliwic.   

Głos zabrał burmistrz informując, że rozmowy są już na końcowym etapie. 

Czekamy jeszcze na decyzję wojewody, w międzyczasie przygotowujemy 

przystanki, zostaje opracowany rozkład jazdy. Po decyzji wojewody będziemy 

mogli rozpocząć realizowanie tego projektu. Zostaną dokupione autobusy tak by 

móc realizować kursy po terenie gminy przez ZGKIM. Jeżeli wszystko pójdzie 

zgodnie z planem to na początku grudnia ta komunikacja powinna ruszyć.  

W wolnych wnioskach Burmistrz odpowiadał na pytanie dotyczące min. rowów 

przydrożnych, umieszczenia kierunkowskazu z nazwą Rachowice na 

skrzyżowaniu dróg w lesie na zjeździe z drogi wojewódzkiej. Następnie 

przewodniczący p. Glagla zaapelował, aby w razie konieczności wezwania 

pomocy korzystać z numerów 997,998,999, zamiast 112 gdyż są problemy z 

funkcjonowaniem tego numeru. Na pytanie o możliwość udostępnienia placu 

zabaw odpowiedział Burmistrz, że nie ma takiej możliwości gdyż nie jest to plac 

zabaw ogólnodostępny i nikt nie weźmie odpowiedzialności za ewentualne 

wypadki powstałe w tym miejscu. 

Po wyczerpani pytań zebranie zakończono.  



Sporządził: G Masarczyk 

 

 

 
 


