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PRoToKoŁ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W BRONOWIE

Komisja Uchwał i Wniosków, powołana w głosowaniu jawnym podczas Zebrania Wiejskiego
w Bronowię w dniu 25.09.2017r, obradowała w składzie:

a)
b)
c)

2.

Soszka

Józef

przewodniczący.

Michał
Tomasz

Krawczykiewicz

członek,

Tomaszczyk

członęk.

Komisja zaprotokołowała następujące uchwały:

a)

przyjęIo sprawozdanie Sołtysa za okres sprawozdawczy oraz protokół z ostatniego
zębrania wiejskiego - Uchwała nr

1

b) uchwalono propozycje zadań budZetowych sołectwa na rok

2018

Uchwała nr 2

c)

uchwalono propozycje zadń budżetowych sołectwa Bronów w ramach fundrrszu
sołeckiego na rok

2018 - Uchwalanr3

d) uchwalono propozycje zadań budżetowych dla Gminy

w

Czechowicach-

Dziedzicach na rok 2018 - Uchrvala nr 4

e)

uchwalono propozycje zadań budżetowych dla Starostwa Powiatowego w BielskuBiałej na rok 201

1)

8

Uchwala nr 5

uchr,vała w sprar.ł,ie upoważnienia Sołtysa

do dokonania zmian

będących w dyspozycji sołectwa jeślizajdzie taka potrzeba

3. Komisja zaprotokołowała następujące wnioski:
a) - Stanisław Urdzori podziękował pantl Burmistrzowi za

budżetowvch

- Uchwala nr

6

wl,konanie przebudowy ulicy

Szafirowej.

b) - Sttnisław Kapias zawnioskował o

c)

oświetlenie ul. Międzyrzeckiej i o rłrybudowarrie
chodnika wzdłuż tej uJicy. Zapytał Burmistrza jak teraz jest z spalaniem mułów i miału.
- Zbigniew Stanisz zarvnioskował o dopłaty do lbtowoltaniki i solarów i zapytał azy są
programy do finansujące takie terrraty.

ął"

d) - Teofil Gaszczyk

zau,nioskował o udrożnienie rowu wzdłużulicy Pod Polem i ulicy
Woźniackiej oraz ustalenię własnościrowu.
e) - Bogusław Krętosz wnioskował o wyciŃę drzew przy rowie wzdłużulicy Pod Polem i
ul. Woźniackiej oraz z*.roclł uwagę na źle wykonaną nakładkę pętli autobrrsowej na ul. A.
Czyża.
f) - Magda NowŃ zawnioskowała o załatanie wyłomów na rrlicy Błękitnej oraz wykonanie
projektu przebrrdowy tej ulicy.
g) - Maria Glos zawnioskowała o wykonanie projektu wraz z przebudową ulicy Azaliowej.
h) - Jakub Brzuska zawnioskował o fornalne przejęcie boiska sportowego przez MOSIR.
i) - Franciszek Filapek zawnioskował o w1,(6nąnie poszerzenia przy skrzyżowaniu ulic Pod
Polem, ul. Woźniackiej i ul. Kanienieckiej.
j) - Leszek Gaszczyk wnioskował o wykaszanie wałów rzeki Iłownicy.
k) - Piotr Mokwa wnioskował o progi zwalniające na ul, Kolorowej.
D - Zbigniew Stanisz poruszył problem Ąazdów zulic np, z ul. Miodowej są za wąskie i z
tego powodu niszczymy rrową nakładkę zawnioskował o dopilnowanie poprawności
wykonania tych zjazdów.
m) - Rafał Dzida wnioskował o wycinkę suclrego drzewa z placu parkingowego OSP.
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