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Zabrzeg dnia 28

PRoToKoł,
ady Soleckiej w Zabrzegu z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Sołtys Andrzcj Puskacz'vk powital Zebranych czbnkirw Rady Sołeckiej, zebra e było
plawomocne o czym poinformorvał zebranych Sołtys Zabrzega'
Na zebraniu obecni bl li:

1' KżyszlofJarczok
2' JerzyKr'vaśIriewski
3. Leon Kaplita
4. Tonasz Londzin
5' wład}'słarv Wiśnicwski
6. Alicja KLrboszek
7. Tonasz Borkor.vski

Sekrctarzcnr zeblania rv'vbrano członka Rad1, Soleckiej Alicję Kuboszek.
Soltys ptzedstalvił porządek zebrania:

1. Powitanie zeblanych członkórv Rady Sołcckici.
2. Porządek zebrania.
3. Przyi ęcie pr'otokołu Ż 3 1 lipca 2015 l'
4. Podział ślodkólv 1-lrlansonych na 20]6 r'
i. Om"*ier'e zebrrnru \\ rej.licgo.
6. Sprawy blcżącc.
7. Zakończenie zebrania.

Porządek zebrania oraz prz'ęcie protokolu z duja 31 lipca 20i5 r' poddano pod głosowanie.
którc 70sta]-Y prz-Yjętc jcdnogłośnic.

Sołtys Andrzci Puskarczyk przcdstarvił zebranym czklnkom Rady Sołeckiej pisma,
któIe \plynęły do Rady Sołeckiej w Zabr7cgu dotyc7ące zapotrzeborł'ania na środki
filansorve na zadnia do Wl'konania \\'2016 l. ZłoŹone przez inst)łucjc i organizacja clziałającc
na telenie Sołectwa Zabrzeg'

]' ZarzŁ}d ochotnicŻej straŻy PoŻamej w Zabrzegu.
2' Polski Związck l'lmcrytów' Rcncistów i lnwa]idóu, Zarząd Koła w Zabt'zegLL

3' Zespół Szkół in. ks' JóZei'a Londzina \ł Zabtzegu.
4' PlŻedsŻkole Publicz1e w Zabrzegu.
5' Luclolł'y lJczniorvski Klub Sportowy.,LUKS" Zabrzeg.
6' Sbwarzyszcnie Chóru śrł'' Józefa rł'Zablzegu.
7. Kolo Pszczclazy w Zabrzegu.
8' Ludorvy Klub Sportow} '.SoKoł," Zabrzeg'q Lud,'r'r KIub \porlJ\\\ ..ś lM,/ \K' /Jbl/e!'
l0' Koło Gospodyń Wiejskich \ł'Zabfzegu'
l 1. Wniosek Rady Sołeckiej w Zabr'zegu o zabezpieczenie kwoty do realizacji zadania na

\łykonanie pŻcpustu na ]-zccc WiśIe'

Prz)'stąpiono do Wstępnego podziału ślodkórv finansorł'ych. które są do dyspozycji
Rady Soleckiej !v ZabrŻegLl w 2016 I' Wydzielono kwotę na Furdusz Sołecki
oraz na instytucie i or'ganizacje działające w Zabtzegl, a klóre ZłoŻyły
wniosek z prośbą o udziclcnic krł'ot na zadanirr rv 2016 r.

Pismo z}oźono pq,o}iście
Oaqirffi , (ff)Jt/u
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w ramach FundusŻu Sołeckiego Zaploponowano do realizacji dwa zadanja tj. dokończenie
ostat1iego e1apu Centrum Rck]'eac}ano-Sportowego - grilla z zadaszenicn i ła$'amj na ó0
osób na sladionie .'Sokola" l' Zabrzegrt. lrrb zagospodarorł'anic tclenu przy Przedszko1u
Pub]icznvm w Zabźegu.
Zgodnie z pismani łl zapotrzębowanie na ślodki flnansolvc na zadnia do rlykonania rv 2016 r'
przez inst)tucjo i organizacje działające rra terenie solect\ła Zabrzeg przydzielano środki
na poszcŻególne zadania' Proponou'atle kuoty zostały onlólvionc i poddanc głosorvaniu,
podział śIodków Został przięty.jednogłośnie ( podział środkórł' przvznanyclr przez Rade
Sołeckq na 20l6 r- rł,załączeniu')

sołtys przedstawił Radzie rvnioski micszkańców sołectwa Zabrzeg lv następtljących
splawach:

- polożenic nakładki ast'aitowej na ulicy Do Zapory, nii części nię objętęj kana]izacią.
- vlkonalie chodnikir na ulicy Kolfirntego.
- poprawienie chodnika na ulicy Waryriskiego.
- rłykonanie nanierzchni asfaltorł'cj na Ll]icach: Pirvna, Sicnna, Wiśltiowa. dokollczcnie

nakladki asfaltorł.ej na trlicy Mościska.
- clołoźcnie punktu oś\'ietlającego wcjścjc na chodlriczki ptzy uI' stadioDo\\cj.
- .'rrykonirnie pvepus1u ]la rzece wiś1e (Zaglożenie po\Ąodzio\\,e).
- czyszczenie lowóW. w)'kaszanie 11.aw. wycinka drzew 1 krze\Ą'tiw wzdłuż dróg,

Sohys omó\,ił zadania do plo.jektu budŹetu Starostwa Powiatowego \Ą'Bielsku-Białej
oraz do ploicktu budżcttt Gtnin'v Czeclrowice-Dziedzice na 2016 r.. k1óre Zoslaną
pżcdsta\\'ione na zebraniU Wieiskitn \Ą dniu 20 rvrześIriii 20l5 r.

lJstalono tcnnin Zebfania Wiejskiego Ż mieszk.tlicanli solectwa Zabrzeg na dzieli 20 wlześnia
2015 l' godz' 1000 rv brrclyrku Zespolu Szkół irrr' ks' Jtlzefa l-ondzina rł'Zabrzegu.

podZiękował przybyłyIl
branie.

czbnkonr Rady Sołeckiej na zcbmnie i


