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1' Przyjęcle protoko]u Ż dn]a 19 czelwca 2015 r'
2. P sma do Rady sołeckiei od (GW Zabrzeźanki oraŻ mieszkańcóW Zabrlega'
3' Projekty oświetleń dró8 rrea i.owane, 016Ż kwota któla pozosta|a . t€go zadanja
4' Pi5ma UrŻędu lV] €j5kiego dotvczące wn]osków Ż Zebran . W]eiŚk €go W Zabn€gu
5. Notatka służbowa z w zj lokalnej z dn]a 21 l pca 2015 I' W zabrz€gu'
5. spraWy bi€żące'
6 Zakończ€nlereblan]a'

Porządek zebrana oraz przy]ęcle 5praV/ozdania z dn]a 19 czerwca
które zostalo przyjĘte jednogłośn]e'

soltYs omóW]l Ż Żebranymi członkami Rady sołeck ej psma, które Wpłynę]y do Rarly soleckiej od
KGW ZablŻeżankj o uWŻg]ędnienie środkóW f nan5owych W przys'orocŻnym budżec]e nd 2016 r' nil
dofinaIso\łanie do dz .iatności KGW Z.bżeŹanki,
mle5zkańcy u icY Makowej zWrócili s ę pismenr o po|Óżenie narł erŻchni asfaltowej prŻy lr]' Makowe] w
Zabrzeg!' ]ednocŻeśnie Wyrtsż3jąc zgodę na plz€kaŻanie cŻęścl s\ło ch .lział€k niezbędnych do \łykonan a
drogl,

Pani EWa s]wiec W jmi€niu m]eszkańcóW ul cy sienne] zWraca 5ię z plośbą o Włączen]e do B!dżetu Gminy na
2016 r' środkóW na remon! i Wykonanie n.kladki ad.]towej na u]icę sienną w ZabrŻeRu.

soltys omówił Żre. ]zowane zadan]a dotycŻące8Ó ośWie1eń dróg w
objaŻdowa, Z którego to Żadanl. pozosiała kwota 8'180 ł' sołtys i
o prŻeŻnaczeniU pozostalej kwoty tj' 8'180 na pro]ekt ] r]ośr,! el enle
Jako nowe Żadan]e zostaio przyjętejednogłośn e'

soltYs prŻedstawi| iomóWii z rebranymi cŻlonkam RadV soleckiej plsma, które wpłynęłY Ż UfzĘdu Miejskiego
dotycŻące odpowedŻ na u/niosk] nrjeŚzkańcóW zabne8a Ż Zebrania W]ei9kiego W Zabrzegu z dna 17 maja
2015r., które móW]ą o braku opraco\łań pro]ektóW t€chnicznych na przebudowę dróg na ata 2015 2016
1'! ramach, których moŹna by !WŻględn ć wnioskov,lane Żadania tj' budoWę chodn ka przy u . Do Zapoly, cŻy też
przebudoWę skrzyżowan a Uiic lV]llićrdowickiej iS korskiego'

ornóWiona została Notatk. służbowa z WlŻji oka nej z dnia 21|ipca 2015 r' która odbyla się na ter€n € zabrŻega
nd drodre powiatowej na ŚkrzYżowaniu ul]c S korskieBo z Końantego, u ]cą s korskiego z M liardow]cką oraz na
Lr icy Do Zapory dotyczące róWn eż WnioskóW Ż Zeblania W e]5k €8o W Zabrzegu z dnia 17 maja 2015r.

okal]Żacja pĘystankU aUtobusowego zosta] zaopin owana negatywn]e ze wŻględu na Warunki ruchowe,
_ Wykonan]e prŻejśc]a dla pieszych na ul cY Mi iardowjck|ej W rejon e pod torami PKP rozpatrzono poŻytywnie,
rolważone zostanie WYrniana oznakowdnia na \ł oc e ul cy Kolfantego do drogi powiatowej tj' LJl]cY

zabrZ€5kiejw zW]ązku z lcŻnym ko irjami na plzedm otowym skrŻYżowaniu,
'postawien]e znaku zakazu postoju na!icyDozaporVzostalprzy]ęty,rea]zacjamontażuznakunastąpipo
wykonaniu projektu organizacji r!chu,
odtworŻeni€ oznakowan1a poŻ omego na skrzyżor4/aniU ulc M]liir.lo''v]ckie] oraz s]korsk €go'

Żabrze€u tj. ul]ca GilóW, Gazdy, Mostowa,
Rada so]ecka pod]ęl] jednogłośnie decyŻje
u]' ks' ]anosŻka do kap icy.

tsmo zt'jżqło osobiście
r r.08-m15 (lUro\,
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spr3wy b]eżące omóWiono W następujących ternatach:
' zalożenie klapy na rzeĆe W]śle, W pjerwszej ko lejn ośc] będŻie wykona|y projekt a następnie Wykonanie prac,'odbyło się spotkanl€ z Burm]strŻern Miasta cŻechowi_orlea.lc w sprawie połarn,"u,n Jir"" o" ""*n"'."a W szcŻegó|ności na rowie tzw.,,Leśnicy,,,
omówiono Lrtrudn]enia Wyjazdu z Waiu, Pan KraWczyk nie przepuszcz. przez swój teren pojaŻdów,wnioskj mieszk3ńców o ograniczen]e prędkości na Wale,

Pan Tomasz Londzin Wniosku]e o dośWietlenie L]iicY stadionoWej na wysokości posesjl (Pan Filapek_ ]an!sŻ),

L]stalono termin Zebrania mieszkańców zabrżeia na dzień 27 września 2015 r. W budynku osPzablzeg.

soltys AndrŻej Pu.karc?yk podz|ękował przybYlyrn c'onkom Rady soleckiej na zebranie i na tym zakończył
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