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PRoTOKÓł,

z zebraltia Rady §oleckici w Zabrzegu z dnia 23 lutego 20l8 r.
Sołtys Andrzej Pr,rskarczyk powitał zebranych członków lladv S<lłcckie1. zebranic Łlyło
prirwomocne o czvln po.inlbrnlował zebranyclr Sołtys Zabrzega.
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Na zebraniu ohecni byli:

1, Krzyszlol Jarczok
2. Jerzy Krł,aślljervsk i
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l,con Kaplita
Władysłztw Wiśnierł,ski
Alioia Kuhoszek
Tonasz Borkowski
Sekrelarzern zcbrania wybrano cz-bnka Rady Sołeckicj Alicię K
Srlit; s przedstarł il purząLluk zcbrutrił:
l. Porł,iLarrie zebranych cztonkćlw ltady Soicckic,j.
2. Plzedstawie nie porządku zcbran;a.
3. Przyjgcie protokołu z (, wrz.eśrlia 2017 r,
4. Omówienic zat,lań dla Urzedu i Powiatu lra rok 2018
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Sprarw- bicżące ,

Zakończcnie zebrania.

Porz4dek zcbrania oraz przyięcic protokołu

z

głclsowanic, którc został1, prży,ięlc,jOdnogłośnie,

dnia ó wrześl]ia 20l7 r, podciano

pod

Sołtys Andrzej Puskarcz.yk prz-edstirwi1 z.ebranyn członkom Rady Soieckiej plzedsta\łił
t1o wykonania rv 20l 8 roku,
- budowa stadionu dalsz.u" eLap,
- budowa wiaty grilowej.

z.adania

- budowa choclnika od ulicy Kortanrego clo ulic1, Switrklocz l etap,
- wykonanie nakładki aslaltow.i wliaz z cldwodnieniem od Lrlicy K,Pl,tla do ulicy
- wykonanie nakladki ast'altowc j na uiicy Grzybowo.j j N{§,§rcw€J. . '/.. L.t- ć , {:i

rłykclnanie odrł,rrdnienia przy budynku Przedsz.kola Publicznego w Zabrzegd- l,ennonrodemizac ja PIzedszkola Publiczncgo w 7,abrz.egu.
_

Następnylrl |ematel]] było omówie nie ..Maiówki Sołcckiej" rv Zabrzegu, kt<int odbędzie się
1 nlzria 2018 roku lra starlionie w Zalłrzegu.
Wysląpi zcspół ,.lłĄJ" z. Czechowic-Dziedzic. olaz kabalet ,.M^SZl'ALS(]Y".
Sołlys prosi 0 pol],]oc Radtlyeli Radv Sołcckic,j ll, Ziibrzcgrt () l)()moc w,zorgnllizrlwltlliu

illprczy.

Iladny Ciniiny Czechtlwice-Dzicdzicc Krzysz,tol' .lalczclk poinlornrował zebranyclr. że na

terenie naszej micjsOOwOści * Zabrzeg będzie rvykonany plzegląd przepustów niedroźnych.

Wnioski , Alicia Kubosz-ek zwlócila się z prośbądo Pana Sołtysa o ustawicnic lustra na ulicy
Mr:ściska ze względu na ograniczoną widocznośc przez losn.}ce tujc. ccl stało się baldzo
nicbczpiecznc dlłr uc:-cstników tcj ulicy.
Koleiny.lemat z kLórym zwrticiła się do Sołtysa !0 /,głoszenie tlo Pani Małgorzaty Jasncj
Re}onowy Związek Spółek Wodn;,ch rv Czechow,icach-Dziedzicach o rvykonanie
prarvidlowego odpl,owadzcnia wody w rowie przy ulicv lvlościska.
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