
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO                      

W RACHOWICACH Z DN. 26.02.2014 

PROGRAM ZEBRANIA: 

 PRZYWITANIE ZEBRANYCH 

 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA 

 SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK  

 PLAN PRACY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NA 2014 ROK  

 WOLNE WNIOSKI I PYTANIA  

 DYSKUSJA NA TEMATY PORUSZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW  

Po przywitaniu zebranych oraz p. Burmistrza Sołtys przedstawił propozycję wyboru 

przewodniczącego zebrania w osobie Józefa Glagli, co zostało zaakceptowane przez 

zebranych jednogłośnie. Przewodniczący podziękował za wybór a następnie przedstawił 

program zebrania, który został zaakceptowany. Przewodniczący oddał głos Sołtysowi, który 

przedstawił sprawozdanie z pracy za 2013 rok oraz sprawozdanie finansowe. Z Sali nie padły 

żadne zapytania w tym temacie w związku, z czym przewodniczący zaproponował 

przegłosowanie sprawozdania, które zostało przyjęte jednogłośnie. Po głosowaniu sołtys 

przedstawił plan pracy rady na 2014 rok. Rada sołecka podjęła inicjatywę oczyszczenia 

miejsca po byłych barakach i prace te są w toku. Kolejne zadanie to zagospodarowanie 

świetlicy sołeckiej, które jest bieżąco realizowane. W Sali po zagospodarowaniu rada 

zamierza zainicjować regularne spotkania dla dzieci i młodzieży z Rachowic. Rada 

zaakceptowała wolę współpracy z KS-94 przy organizacji festynu wiejskiego z okazji 20-leci 

KS-94, zostały podjęte już pewne uzgodnienia. Sołtys poinformował o działającej stronie 

internetowej sołectwa, gdzie można znaleźć bieżące informacje na temat działalności rady 

oraz wydarzeń w Rachowicach i nie tylko. Następnie została przekazana informacja 

o  możliwości podjęcia zadania oczyszczenia stawu śródwiejskiego poprzez Spółkę Wodną, 

jako zadanie w bieżącym roku oraz uporządkowanie przyległego terenu. W tym momencie 

przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie tego zadania. Propozycja ta zyskała 

akceptację zebranych. Sołtys poinformował następnie o zaplanowanych imprezach, które 

będą organizowane w bieżącym roku, festyn dożynkowy, spotkanie z Mikołajem oraz 

spotkanie seniorów. Na powyższe działanie rada Sołecka otrzymała do dyspozycji na 2014 

rok kwotę 23500, -zł.  Z kwoty tej są oczywiście również pokrywane koszty utrzymania 

pomieszczeń które sołectwo ma do dyspozycji, organizacji festynów, utrzymanie estetyki na 

terenach gminnych w sołectwie, wywóz śmieci, energia elektryczna, ogrzewania, koszt 

organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wiele innych wydatków 

wynikających z bieżących potrzeb w związku z podejmowanymi działaniami rady. Kwota ta 



została rozdysponowana do odpowiednich działów według zaplanowanych wydatków. 

Propozycja podziału przedstawia się następująco: 

Dział 3030-wydatki na rzecz osób fizycznych-  1100,- 

Dział 4210-zakup materiałów i wyposażenia-  7900,- 

Dział 4260-zakup energii -     5000,- 

Dział 4300-zakup usług pozostałych -    9500,-  

Po tej propozycji podziału środków przewodniczący poprosił o przegłosowanie. Zebrani 

zaakceptowali propozycję podziału środków bez zmian. Sołtys podziękował za przychylność 

względem propozycji rady sołeckiej i na tym zakończył przedstawianie planu na 2014 rok.  

W tym momencie w programie zebrania została podjęta dyskusja na problemami 

zgłaszanymi przez zebranych. Pan Ewald Przybyła zaapelowałby podjąć jak najszybsze 

działania w kierunku budowy chodnika w Rachowicach. Kolejno p. Paprotny zaproponował, 

aby zwrócić się do firmy Tauron o poprawę estetyki urządzeń należących do tej firmy 

a znajdujących się na terenie Sołectwa.  Padła również propozycja zagospodarowania 

skweru pomiędzy parkingiem przykościelnym a ulicą Rachowicką.  Pan przewodniczący 

poprosił o zabranie głosu p. Burmistrza, który na początku swego wystąpienia 

zaproponował, że przedstawi propozycje prac realizowanych z budżetu gminnego na 

terenie Rachowic. W powyższych zadaniach znalazła się aktualizacja projektu budowy 

chodnika oraz przystąpienie do budowy dróg gminnych ul. Kasztanowa oraz Słoneczna. 

Kolejnym zadaniem w Rachowicach będzie podjęcie działań w celu uzgodnień projektowych 

oraz naniesienie zmian na mapkach w celu wytyczenia drogi gminnej równoległej do ul. 

wiejskiej, obecnie bez nazwy. Burmistrz następnie poinformował, że środki oddane do 

dyspozycji Rady sołeckiej mają być przeznaczone na działania integracyjne oraz poprawę 

estetyki sołectwa ewentualnie na działania kulturalne.  W innych pracach jak realizacja 

skwerów, czy porządkowanie terenu, oczyszczenie stawu –sołectwo może liczyć na 

wsparcie gminy.  Jeżeli chodzi o zaapelowanie do firmy Tauron, postaramy się podjąć 

działania, choć gmina nie praktykuje tego typu działań. Burmistrz poinformował, że drogi 

gminne systematycznie będą remontowane w miarę możliwości finansowych. Burmistrz 

podziękował mieszkańcom za zdyscyplinowanie przy realizacji podłączeń do kanalizacji.   

W tym momencie o głos poprosił p. Kołodziej, który jako radny powiatowy poinformował, 

że projekt budowy chodnika w Rachowicach zyskał akceptację Rady Powiatu, oraz że powiat 

systematycznie podejmuje działania w kierunku remontów nawierzchni dróg powiatowych 

w naszej gminie.  



P. Kaczmarczyk zapytał, dlaczego kanalizacja nie jest nanoszona na mapki geodezyjne- 

realizował podłącze poprzez firmę, która obiecała to zrobić a nie dotrzymała umowy. 

P. Burmistrz obiecał podjąć działania by ten problem rozwiązać.  

Kolejne pytanie dotyczyło aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz 

odpowiedział, że jest w trakcie aktualizacji. Przewodniczący oraz sołtys zaapelowali o wpłaty 

na rzecz spółki wodnej gdyż pieniądze te są pomnażane poprzez dotacje proporcjonalne do 

wpłat i wtedy można więcej zadań zrealizować.   

Zwrócono się z pytanie o zmiany w komunikacji autobusów gminnych, by dojeżdżały do 

gimnazjum. W odpowiedzi Burmistrz zauważył, że młodzież gimnazjalna powinna już być 

trochę odpowiedzialna oraz nauczyć się samodzielności i ten odcinek pieszy, który muszą 

pokonywać nie powinien być dla nich aż taka uciążliwością.  

P. Kołodziej zaprosił mieszkańców na wspólne świętowanie jubileuszu klubu sportowego na 

dzień 28 czerwca.  Następnie została przekazana informacja o terminie wywozu śmieci tzw. 

gabarytów.  Z Sali padło pytanie o plac zabaw ogólnodostępny, gdyż mamy z małymi 

dziećmi nie mają takiego miejsca. W odpowiedzi Burmistrz powiedział, że są podjęte 

działania przez Radę Sołecką w celu uporządkowania paru miejsc w Rachowicach i może 

uda się gdzieś zaplanować taki plac.  Pan przewodniczący zaproponował zorganizowanie dla 

mieszkańców spotkania, na którym byłby przekazane podstawowe informacje na temat 

udzielania pierwszej pomocy.  Kolejna poruszona sprawa to nieprzyjemny zapach unoszący 

się nad strumykiem przepływającym przez ścieżkę przyrodniczo-leśną w Rachowicach. 

Burmistrz powiedział, że ta sprawa już jest w trakcie załatwiania.   

Wobec wyczerpania tematów przewodniczący podziękował za przybycie mieszkańcom oraz 

Burmistrzowi i zakończył zebranie.  

Protokół spisał G. Masarczyk 


