
Zabrzeg, dnia 28.09 2014 t

Sprawozdanie z dzialalności

Za okres od 22.09.2013 - 28.09.2014 r.

sŻa owni Państwo.

Serdecznie \łitam wszystkich mieszkańców i gości przybyłvch na Zebranie Wiejskie
sołectwa zabrzeg Pozwólcie Państwo, że plzedstawię sprawozdanie z działalności Rady
Sołeckiej oraz własnej' sołectwo Zabrzą na dzień 28 08 2014 rok licŻy 3304 osoby jest
częścią Gminy Czechowice-Dziedzice Głównym ceiem działalności naszej, jest osiągnięcie
poprawy warunków zycia' po przez rcŻwiązywanie konkretnych problemów' wspieraliśmy
inicjat}$y sportowę dla dzieci i młodzieży, lepsze warunki rozwoju na wielu pła szczyznach
ak}rvności zalówno sportowej i kulturowo_oświatowej naszych mieszkańców Pomagaliśmy
organizacjom i Stowarzyszeniom działającym na terenie sołectwa Na naszym terenie działa
Zespół Szkół im Ks' Józefa Londzina, Przedszkole Publiczne oraŹ następujące organiŻacje
i Stowarzvszenia:

- OSP Zabrzeg

- LKS ,,Sokol"
_ Polski Związek Emeryłów i Rencistów

- Polski Związek Pszczeiarzy

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,LIIKS,,
- Ludowy Klub spońowy ,,straŻak', Zabrzeg (Szachiści)
_ Stowarzyszenie Przyj azny Zabueg im. Ks Józela Londzina
- Koło Gospodyń Wiejskich ,, Zabrzeżanłi ''
Działalność wyŹej wymienionych j est znana, doceniana w naszej Gminie i poza1e1 granicami

W okesie sprawozdawczym na terenie sołect\ła były prowadzone, ważne i duze lnwestycje'
tŃie jak budo'va sieci kanalizacyjnej, budowa wału na rzece Wiśle wymienione inwestycje
są w trakcie realizacji i są bardzo uciąŻliwe dla mieszkańców sołectwa ale prace Żbli'zają się
do zakończenia.

Rozbudowa Zespofu szkół .jest kolejną inwestycją, która powinna być uko1rczona
w roku biezącym i oddana do uź}'tku nauczycieli i uczniów po feriach zimowych 2015 roku



W okresie sprawozdawczym Rada Sołecka pracowała w następującym
skladzie :

Pari Alicja Kuboszet
Pan Jacek wrzoł
Pal JózefIskrzycki
Pan Jerzy Kwaśniewski
Pan Jarczok Antoni
Pan stanisław Londzin
Pan Andrzej Klimaniec
Pan MateuŚŻ PiŚarek

Spotkania Rady Sołeckie.j odbywały się raz na dwa miesiące.

w Żebraniach uczestniczyli zaproszeni goście, omawiano biezące sprawy, podejmowano

uchwały dotyczące sołectwa

w biezącym roku 0] maja 2014 odbył się ,,Gmiony Festyn Rodzinny''

Następną impreŻą było otwarcie leśnej ściezki edukacyjnej w Zabrzeglt w dniu 26 czerwca

20]4. w przygotowaniu tej uroczystości było zaangażo\łanych wiele osób solectwa Zabrzeg

Uczestniczyłem 1v posiedŻeniach Rady Miejskiej, Spółki Wodnej oraz w spotkaniach

dotyczących zagadnień . rolnictwa' porządku publicznego, zaspakajanie zbiorowych potrzeb

mieszkańców, rozpatrywanie splaw soc.jalno_bytowych, opieki zdrowotnej, io,llturalnych,

spońu-wypoczynlrr i innych zwiąanych z obszarem Sołectwa'

współpracowałem z instytucjami i podmiotami gospodarczymi, działającymi na teIenie

sołectwa

DoĄnki w naszym Sołectwie odbyły się 3 ] 08 2014 r

Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować Urzędowi Miasta' starostwu

Powiatowemu, Radzie Sołeckiej' ochotniczej straą' Pozarnej, Rolnikom ,Dyrekcji
imłodzieży Zespołu Szkół, Stowarzyszeniu Przyjazny Zabrzeg' za pomoc irealizację tych

zadań

Do obowiązków moich naleuy pobielanie składek na Społkę Wodną' w kaŹdą sobotę pełnie

dyzur na sohysówce, aby z mieszkańcami na bieząco oma'viać ilozwiązywać problemy

naszego sołectwa Rada Sołecka stara się na bieząco realizować zaplanowane działania.

zad.anja w\]ł'yczane na 20l4 r. Uchwałami Zebrania wiejskiego z dnia 22 wrzęśnia 2013 r'

olaŻ Rady Mie.jskiej w Czechowicach z dnia 17 grudnia 2013 zgodnie z Uchwałą blldżetową

na nasze Sołectwo przyznała kwotę 126 000 zł



Dotacja do OSP Zabrzeg:

Remont Chodnika Do Zapory

Dobudowa oświetlenia na ulicy Gazdy

Dobudowa oświetleda na ulicy Spacerowej

Rodzinny festyn majowy

Spotkania integracyjno-kuituralne

Dozynki sołeckie

Mikołajki

Turniej szachowy

I!4errol ial HenĄka Puuon'a iK. Londzina

Dzjeń dziecka Ń zs zabtzeg

wsparcie p.ojektu 
''Małe formy afiystyczne''

Popofudnie w sŻkole

Przedszkole Publiczne w Zabrzegu''Dzień Dziecka

Remont placu zabaw wr az z tarasern

Projek modemizacji kuchoi :

Mońtońng stadionu sokol Zab.zeg

Zakup stołów i ław

Zakup stlojów spofi owych

Zespół Regionalny

Ognisko Muzyczne

Razem :

]1000zł

5 000 Żł

4aIaź
4 00a zł

'] 0a0zł

12 000 zł

2 0a0 zł

3 000 zł

3000ż
4 000 zł

400aź
2 0a0 zł

3 000 zł

3 000 z)

Ia 000 zł

4 000 zł

2a 000 zł

6 00Ó zł

7 00a zł

6000Żl

6 000 zł

126 036 zl

Podkreślić naleŹy, że potrzeby sołectwa były i są znacznie większe' Dlatego też goląco

i serdecznie w imieniu własnym oraŻ mieszkańców Żabtzega dziękl:.ję za pŹychylność

w realizacji tych zadań.

Kończąc spfawozdanie pragnę podziękować wsŻyŚtkim zg.omadzonym mieszkańcom"

zaplos70n} rr Bo\clor ial rownlez ol ganizacjołr

Dziękuję bardzo serdeczniLe za pomoc j z.ozumienie w pełnieniu moich obowiązków

Proszę o dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem'

Dziękuję za uwągę
soŁ'|')'S
lJ /)
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