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  Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 07. października 2019 r. 

  w Rachowicach 

 

Sołtys pan Grzegorz Masarczyk powitał przybyłych na zebranie mieszkańców 

Rachowic, burmistrza – pana Leszka Kołodzieja i jego zastępcę – pana Bernarda Wilczka, 

radnego - Józefa Glaglę, Radę Sołecką, dzielnicowego Rachowic oraz goszczącego na 

zebraniu posła P. Pyzika. 

Następnie przedstawił porządek zebrania: 

1. Przegłosowanie porządku zebrania. 

2. Propozycje Rady Sołeckiej dotyczące budżetu na rok 2020. 

3. Gmina i Rachowice z perspektywy działań Gminy – burmistrz pan L. Kołodziej. 

4. Bieżące sprawy sołectwa, wolne wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie zebrania. 

 

Realizacja tematyki zebrania: 

 

Ad. 1. 

Plan zebrania został zatwierdzony jednogłośnie – za - 31 głosów (wszyscy obecni). 

 

Ad. 2. 

Sołtys G. Masarczyk poinformował o postępie prac na terenie Groty; utwardzony został teren 

koło Groty a na wiosnę zostaną zamontowane nowe ławki. 

Rada Sołecka wraz z sołtysem proponuje do budżetu gminy na rok 2020; 

 utwardzenie dróg – Pięknej, Miłej i Do Groty 

 rozbudowę wodociągu w Rachowicach 

 wystąpienie z wnioskiem do Agencji Rolnej o przekazanie na rzecz gminy 

Sośnicowice działki, na której znajduje się spichlerz 

 zagospodarowanie terenu w pobliżu Groty na cele rekreacyjne 

Pan Bogusław Kruszewski zapytał o wcześniejszą propozycję ustawienia „Witacza“, sołtys 

odpowiedział, że jeszcze ta działka nie została przekazana gminie przez proboszcza. 

 

Ad. 3. 

Głos zabrał burmistrz Leszek Kołodziej i przedstawił realizację inwestycji w gminie  

o budowa windy w SP ZOZ MGOZ na ukończeniu, powstaną nowe gabinety w 

uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka, narazie bez kontraktu z NFZ 

o na ukończeniu jest budowa ulicy Szkolnej w Sośnicowicach  

o centrum przesiadkowe za terenem cmentarza – ok. 9 mln złotych 

o budowa przedszkola w Smolnicy, planowane otwarcie 20.09. 2020 r. 

o walka z niską emisją i gazyfikacja gminy; w tym roku dofinansowania do wymiany 

pieców 

o  prace przy kanalizacji Łan Wielkich; zrobiono ponad 7 km, połowa prac gotowa, 

koniec przewidywany 20.11.2020 r. 

Następnie burmistrz omówił inwestycje w Rachowicach: 

 modernizacja garażu OSP – dobudowanie salki, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych 

(projekt gotowy będzie do 22.11. 2019 r.) 

 przetarg i budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej i Słonecznej, projekt drogi gotowy 

do Urban- metal, rozpoczęto montaż latarni, położono światłowód i rury gazociągu 

 propozycja dociągnięcia chodnika ul. Wiejskiej aż do wejścia do kościoła 

 była przeprowadzona inwentaryzacja dróg do utwardzenia 

 na bieżąco prowadzone są remonty cząstkowe dróg 
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Ad. 4.  

Wolne głosy i wnioski: 

 Głos zabrał Dzielnicowy i zwrócił uwagę na karygodne pozostawianie odpadów w 

lesie, przypomniał, że gmina odbiera śmieci i można je także bezpłatnie oddać do 

Zakładu Komunalnego. Każe podlega palenie śmieci i gałęzi. 

Przypomniał o konieczności rozpalania w piecu z góry, uczulił na bezpieczeństwo i 

troskę o czyste powietrze. 

Szczególnie podkreślił problem oszustw ludzi starszych, prosił o zwrócenie uwagi 

bliskim, sąsiadom, by nie ulegali manipulacjom złodziei. 

Na zakończenie zaapelował o noszenie tzw. odblasków nie tylko poza terenem 

zabudowanym, lecz wszędzie gdzie poruszmy się po zmroku, czy w szarą jesienną 

pogodę. 

 J. Wyciślok zwrócił uwagę na konieczność zmiany podłoża na placu zabaw, ponieważ 

obecnie piasek zarasta trawą i chwastami. 

 B. Kruszewski zgłosił zapowietrzenie wodociągu na ulicy Miłej, jedna z pań zgłosiła 

ten sam problem na ulicy Pogodnej 

 Pan Kruszewski zapytał również o to, kto wydał decyzję i na jakiej podstawie na 

poprowadzenie światłowodu orange, bez poinformowania mieszkanców i w kolizji 

z prowadzonym gazociągiem 

 Pan Ring zwrócił po raz kolejny uwagę na krzywy słup energetyczny, który zagraża 

bezpieczeństwu 

 padło pytanie o obowiązek odśnieżania chodników, burmistrz odpowiedział, że 

przepisy mówią o przejezdnej drodze a nie – oczyszczonej,  

 zwrócono uwagę, że samochody parkujące przy boisku zagrażają bezpieczeństwu, 

burmistrz odpowiedział, że jest w trakcie rozmów z nadleśnictwem, by powstał tzw 

plac drzewny, z którego można będzie korzystać 

 Pan Sachnik poprosił o oczyszczenie niekoszonej działki przy ulicy Pogodnej, jego 

prośbę poparł sołtys  

 

 Wnioski: 

1. Utwardzenie dróg gminnych :Piękna, Miła, Do Groty 

2. Przejęcie przez gminę działki , na której stoi spichlerz 

3. Rozbudowa wodociągu 

4. Zagospodarowanie terenu w pobliżu Groty-projekt  

5. Oczyszczenie rowu melioracyjnego przy stawie śródwiejskim  

6. Wymiana podłoża na placu zabaw przy stawie 

7. Montaż oświetlenia na zakręcie ulicy Pogodnej 

8. Wyjaśnienie z powiatem gliwickim tematu prowadzenia  światłowodu orange 

 

 

Więcej pytań ani wniosków nie było, więc sołtys Grzegorz Masarczyk podziękował 

wszystkim za udział w zebraniu. 

 

Ad.5. 

Zebranie zostało zamknięte. 

 

 

Protokołowała 

Ewa Kruszewska 


