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Protokół z zebrania wiejskiego 

w Rachowicach z dnia 28 stycznia 2015r. 
 

Burmistrz powitał wszystkich zgromadzonych, informując jednocześnie o konieczności 
przesunięcia terminu rozpoczęcia zebrania do godz. 18.15 ze względu na brak wystarczającej 
liczby mieszkańców – tj. 1/5 ze wszystkich osób uprawnionych do głosowania. 

Burmistrz przybliżył zgromadzonym najważniejszy temat jaki stoi przed naszą gminą, 
a mianowicie – skanalizowanie pozostałej części gminy. Stwierdził jednocześnie, że jesteśmy 
otwarci na osoby, które chcą się przyłączyć do nowej kanalizacji (na swój koszt). 
Poinformował także, że w ciągu 4 lat gmina uzyskała dofinansowania w wysokości 20 mln zł, 
głównie z UE. 

Burmistrz – daliśmy Powiatowi 1,6 mln zł, żeby zrobił projekt i chodniki w Rachowicach 
(pieniądze zabezpieczone w budżecie gminy). Chcemy współfinansować to zadanie nawet, w 
50%, ale Powiat nie podejmuje zadania. Dla Województwa dołożyliśmy 1,1 mln zł na prace 
przy ich drogach… 

W planach dla Rachowic na rok 2015 znalazło się zadanie przebudowy ul. Kasztanowej 
i ul. Słonecznej – planujemy realizację projektu do tego zadania, a potem jego wykonanie. 

Ekologicznie – dopłaty do solarów, do pomp ciepła i do ekologicznych kotłów – staramy 
się być pro eko. Nadal istnieje program WIOŚ, dzięki któremu można uzyskać 
dofinansowanie na usunięcie azbestu z nieruchomości – warto z niego korzystać. 

Dofinansowanie do obiektów sakralnych – także w Rachowicach są perełki 
architektoniczne, historyczne freski i rzeźby – gmina dołoży do ich renowacji. 

 Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – warto doinformować się 
w UM czy nas też to dotyczy, czy zmiany dotyczą być może naszych nieruchomości. 

Uzbrojenie terenu przy cmentarzu w Sośnicowicach – zaczynamy działania mające na 
celu zainteresowanie tym miejscem przedsiębiorców, by powstały tam nowe firmy i miejsca 
pracy. Niedługo będziemy w specjalnej strefie ekonomicznej – obiecano nam to, teraz 
czekamy na realizację. 

Budowa „czteropaku” na ul. Szprynek – kończymy inwestycję na europejskim 
poziomie. 

 
Po przerwie – Burmistrz rozpoczął ponownie zebranie wiejskie przedstawiając jego 

plan (w załączeniu). 
Mieszkańcy zaproponowali p. Józefa Glaglę na przewodniczącego zebrania (przyjęto 

jednogłośnie). 
P. Glagla podziękował mieszkańcom za ponowny wybór na radnego miejskiego. Każdy 

radny ma swoje tematy, którymi się zajmuje – obecnie p. Glagla jest wiceprzewodniczącym 
komisji rewizyjnej. 

P. Glagla zaproponował, by p. Grzegorz Masarczyk przedstawił referat o dokonaniach 
rady sołeckiej i sołtysa w ubiegłej kadencji.  

Przyjęto jednogłośnie kandydaturę p. Patrycji Tarskiej na protokolanta zebrania. 
P. Masarczyk przedstawił zebranym sprawozdanie z ubiegłej kadencji (w zał.). 

Przedstawił także stronę finansową – według paragrafów oraz wg podjętych zadań w roku 
2014. Podziękował również za współpracę ze strażą pożarną i jej komendantem – p. Glaglą. 

P. Leszek Kołodziej oraz p. Józef Glagla podziękowali także za ponowny wybór do Rady 
Powiatu Gliwickiego oraz oficjalnie przywitali Burmistrza na nowej kadencji. 
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Wybór członków Komisji Skrutacyjnej: 
1. P. Leszek Kołodziej – wyrażono zgodę na kandydowanie do komisji 
2. P. Józef Nowrot – jw. 
3. P. Paulina Gowin – jw. 

Przyjęto jednogłośnie w/w skład komisji skrutacyjnej. 
Kandydaci na sołtysa Rachowic: 

1. P. Grzegorz Masarczyk (zgłosił p. Ernest Mazur) – wyrażono zgodę 
na kandydowanie. 

Po wypisaniu kart do głosowania, komisja skrutacyjna rozdała karty wśród zebranych 
mieszkańców, następnie zebrała je i podliczyła oddane głosy. Protokół z wyboru sołtysa 
odczytał p. Leszek Kołodziej wskazując, że na 33 osoby uczestniczące w zebraniu, głos oddało 
33 osoby, zaś kandydat zgromadził – 33 głosy (w zał.). 

Jawne głosowanie dot. liczby osób do rady sołeckiej – mieszkańcy zdecydowali, 
że będzie 6 osób w radzie sołeckiej Rachowic (jednogłośnie). 

P. Masarczyk podziękował za ponowny wybór na sołtysa, za zaufanie. Plan na najbliższą 
kadencję? Żeby nie było gorzej niż dotychczas. 

Kandydaci na radnych sołeckich: 
1. P. Ernest Mazur (zgłoszony przez p. Masarczyka) – wyrażono zgodę 

na kandydowanie 
2. P. Mirosław Kułakowski – jw. 
3. P. Marian Ring – jw. 
4. P. Małgorzata Szymańska (zgłoszona przez p. Masarczyka) – brak zgody 

na kandydowanie 
5. P. Mirosław Franik (zgłoszony przez p. Kołodzieja) – brak zgody 
6. P. Janusz Wyciślok (zgłoszony przez p. Nowrota) – zgoda 
7. P. Robert Kampe (zgłoszony przez p. Mateusza Nawrat) – brak zgody 
8. P. Piotr Przybyła (zgłoszony przez p. M. Nawrat) – zgoda 
9. P. Damian Nowrot (zgłoszony przez p. Masarczyka) – brak zgody 
10. P. Piotr Gowin – brak zgody 
11. P. Mateusz Złotoś – brak zgody 
12. P. Józef Nowrot – brak zgody 
13. P. Grzegorz Szmandra – zgoda (przekazano telefonicznie). 
Komisja skrutacyjna wypisała i rozdała karty do głosowania (6 kandydatów), 

przeprowadzono głosowanie, zliczono głosy i odczytano protokół (w zał.). 
Rada Sołecka Rachowic: 

1. P. Mirosław Kułakowski (33 głosy) 
2. P. Ernest Mazur (33) 
3. P. Marian Ring (32) 
4. P. Grzegorz Szmandra (32) 
5. P. Janusz Wyciślok (33) 
6. P. Piotr Przybyła (32). 

Burmistrz zabrał głos w sprawie transportu publicznego. Wskazał, że przeprowadzono 
liczenie pasażerów, wiadomo już ile osób jeździ każdym kursem. Liniami „1” i „2” 
przetransportowano w roku ubiegłym ponad 140.000 pasażerów (!). Jest koncepcja, by linie 
te jeździły lepiej – w tych godzinach i tymi drogami, które są najbardziej obłożone. 

Na najbliższą kadencję – jest plan na budowę punktu przesiadkowego w Sośnicowicach 
i zakup 2 nowych autobusów ekologicznych (w tematyce transportu). 

P. Masarczyk podziękował za współpracę z byłą radą sołecką. 
P. Glagla zaprosił do korzystania ze strony internetowej sołectwa. Propozycja p. Glagli 

– „4 pory roku w Rachowicach w zdjęciach” – konkurs dla mieszkańców miejscowości 
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(regulamin powstanie dzięki radzie sołeckiej) – z finałem na spotkaniu z Mikołajem (grudzień 
2015). 

Sprawy poruszone przez mieszkańców: 
 Ścieżka przyrodnicza – jest zniszczona – prośba o wykonanie napraw. 
 Niska emisja – gaz na gminie? Ogrzewanie gazem? Czy jest możliwość przyłączenia 

się? 
Odp. p. Glagli dot. ścieżki dydaktycznej w lesie - była rozmowa w zeszłym roku 

z nadleśniczym (kradzieże, zniszczenia mostków itp.) – usunięto to, co zagrażało 
bezpieczeństwu i życiu. Będą starać się, by uzyskać środki unijne na odrestaurowanie tego 
miejsca, (ale to lasy państwowe…). 

Odp. Burmistrza w temacie gazu – opracowywany jest projekt gazociągu na terenie 
niemal całej gminy (prócz Bargłówki i Tworogu Małego), wciąż jest to etap projektowania, 
porozumień wszystkich instytucji (ustalenia trwają już 2 lata). Przeszkoda – zapisy w planie 
zagospodarowania przestrzennego i brak odpowiedniej funkcji terenu w tym planie dla 
przejścia gazociągiem (pracujemy nad tym). 

 Droga rowerowa – wjazd do lasu, przed potokiem – pełno tam pozostawianych 
śmieci (plastik) – ludzie wywożą tam nawet gruz i śmieci. 

Odpowiedź Burmistrza – ludzie palą wszędzie i wszystkim – brak kar w Polsce, brak 
możliwości wyciągnięcia konsekwencji. Tak samo ma się sprawa z dewastacją przystanków 
czy ozdób świątecznych – nie umiemy jeszcze złapać za rękę, na gorącym uczynku, „nikt nic 
nie widział”, nikt nie chce się narażać… 

P. Glagla i p. Kołodziej przedstawili pomysł spisania regulaminu nekropolii rachowickiej 
– jest projekt przedyskutowany już z proboszczem, niedługo rada parafialna również spotka 
się w tej sprawie, a potem zostanie on upubliczniony i mieszkańcy będą mogli się z nim 
zapoznać, by również podjęli decyzję o jego treści (chodzi głównie o utrzymanie cmentarza 
– śmieci, oświetlenie itp.). 

P. Masarczyk – należy podjąć decyzję, co do planu podziału przyznanych z budżetu 
gminy środków pieniężnych dla naszego sołectwa – rada sołecka proponuje, by przyznane 
23.500zł rozdzielić następująco: § 3030 – 1100zł, § 4210 – 7900zł, § 4260 – 5000zł, § 4300 
– 9500zł (karta wydatków w zał.). Propozycja została przyjęta jednogłośnie przez 
uczestników zebrania. 

Burmistrz doinformował mieszkańców, że wzrosły koszty, jeśli chodzi o zbiórkę śmieci 
(12zł/os.), jednocześnie, jeśli chodzi o odpady zmieszane to obecnie nie ma limitu ich 
oddawania. Nie tylko u nas wzrosły koszty odbioru odpadów, inni również odnotowali wzrost 
cen o ok. 30%, jak u nas. 

P. Kołodziej – drogi powiatowe i ich dofinansowanie ze strony naszej gminy 
– p. Kołodziej, jako radny powiatowy będzie dążył do tego, aby zadania na terenie Sośnicowic 
były realizowane (minimum 1 zadanie, z 4 jakie przyjęła nasza rada miejska w Sośnicowicach) 
– wg rozmów w Starostwie największe szanse na załatwienie w tym roku ma sprawa 
uzupełnienia ok. 1300m drogi łączącej Kozłów z tzw. strefą gliwicką. 

P. Glagla zakończył zebranie i podziękował zebranym. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA 
PATRYCJA TARSKA. 

 


