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'Lebranie rozpoczĄ SoĘs Pan Andrzej Puskarczyk
-ca tsurmi strza
którymi byli: Burmistrz Czechowic- Dziędzic Pan Marian
Maciej Kołoczek Przewodniczący Rady Miejskiej
Czechowicach-Dziedzicach Pan
Damian Zelazny, Dzielnicowy Pan Łukasz Bulowski, Radni Gminy Czechowice - Dziedzice
Pan Krzysztof Jarczok i Jerzy Kwaśniewski,Dyrektor Zespołu Szkół w Zabrzegu Pani
Barbara Parchańska, Dyrektor Przedsż<ola w Zabrzegu Pani Ewa Pollak. Prezes OSP
ZabrzegTomasz Londzin oraz Przedstawiciele Organizacji działających na terenie Zabrzega,
Przedstawiciela Prasy Lokalnej a także zebranych mieszkńców
Sołtys przedstawił porądek zebrania (porządek zebrania w załączeniu), który został poddany
pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.
Pod głosowanie poddano:
Wybór Sekretarza Panią Alicję Kuboszek.
2. Wybór Komisji Uchwał Wniosków (pełniącej zarazem fuŃcję Komisji
Skrutacyjnej) w składzie: Pan Tomasz Borkowski, Pan Andrzej Wrzoł, Pan Tomasz
Londzin
Przedstawione propozycje zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.
Komisja skrutacyjna stwierdziła udzial 62 mieszkńców Zabtzega co potwierdziło
prawomocność zebrania ( lista obecności w załączeniu). Przyjęcie Protokołu z Zebrania
Wiejskiego z dnia 22 września 20l7 r., Protokół został poddany pod głosowanie. i został
przyjęty jednogłośnie, po czym protokół został przekazany do Komisji Skrutacyj nej.
Sołtys Zabrzega Pan Andrzej Puskarczyk przedstawił zebranym sprawozdanie
2ż.09.2017r.
28.09.20l8.
z działalnościza okres
Sprawozdanie poddano pod głosowanie i zostało przyjęte jednogłośnie.
Sołtys podziękował zebranym mieszkańcom Zabrzega, oraz organizacją działającym na
terenie Zabrzega za wszelką pomoc i wspólpracę w minionym okesie.
Natomiast przedstawił mieszkńcom zrdarria na 20l8 do Starostwa Powiatowego w BielskuBiałej, które w całościnie zostały wylronane.
Radny Krzysztof Jarczok poinlormował zebranych, że nie został wykonany ciąg
rowerowo pieszy na ulicy Waryńskieg,.l w Zabrzegu,

w

Zabrzega.

l.

}

i

od

do

omówił

Wniosek z Zebtania Wiejskiego z ż0I7 r.. w sprawie zadań na
wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Grzybowej i Makowdj oraz wykonanie oświetlenia
na ulicy Janoszka i Mostowej z Funduszu Sołeckiego gdzie ńaIezy dokonać zmiany

Soltys

w ramach zadań z Funduszu,

SolĘs przedstawil Projekt UchwaĘ nr 1 w sprawie uchylenia zadań zawartych
w Uchwale ru 2l20|-t z dnia22.09.ż0l7 - propozycji do zadań budżetu Sołectwa Zabrzeg na
20l8 w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Grzybowej i ulicy Makowej,
- wykonanie oświętleniana ulicy Janoszka i ulicy Mostowej.

Projekt UchwaĘ nr 1 w sprawie uchylenia zadań zawartych w Uchwale nr ż/20lt't r.
Uchwała _została poddana pod głosorvanie. Głosów za - 6l, głosów przeciw-0,
wstfzymujących się- l. ( Uchwaław z,ałączeniu ).

SolĘs przedstawil Projekt UchwaĘ nr 2 w sprawie zmian lropozycji do zadań budżetu

Sołectwa Zabrzeg na rok 20l 8 w ramach funduszu sołeckiego,

pismo złożoio osobiście

o5
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Projekt UchwaĘ nr 2 w sprawie zmian propozycji do zadń budżetu Sołectwa Zabrzeg
na rok 2018. Uchwała została poddana pod głosowanie. Głosów za -6l. głosów przeciw -0,
wstrzymujących się -1. (Uchwaławrazz propozycją zadań w załączeniu).

w sprawie
Uchwała została poddana pod dyskusj ę.

Sołtys przedstawil P rojekt UchwaĘ nr 3
Dziedzice na 20l 9

Pan

_

r.

zadań Gminy Czechowice-

la zwraca się o wycinkę drzew. i projekt na przebudowę - udrożnienie

potoku ,,Leśnica".

Sołtys Andrzej Puskarcryk poinformował, że zostały wykonane prace na tym potoku
na ile pozwoliły środkifinansowę,

Burmistrz Marian Blachut poinformował zebranych, że będą trudności wykonać
większe czynności z uwagi na to, że są to grunty plywatne, Gmina nie może zaprojektować
przebudowy potoku gdzie wchodzą tereny prywatne. Każdy właścicieldziałki może \łystąpić
do Urzędu Gminy o wycinkę drzew dla popra\ry plzepustowości, na co otrzymają zgodę.

Pan

:wraca się o lv}jaśnienie dlaczego nie jest położona nakładka
asfaltowa na ulicy Grzybowej i Letniej.
Radny Krzysztof Jarczk infonnuje . że do końca 2018 roku na ulicę Letnią będzie
położona nakładka asfaltowa.
Pan Wiktor Wrzoł zwraca się o możli*,oścwykonania mostka łączącego ulicę Letnią ze
Spacerorł,ą.

Radny Krzysztof Jarczok poinformował, że na dzięń dzisiejszy nie będzie to możliwe

z uwagi na pry}vatne grunty.

Projekt UchwaĘ nr 3 rv spra*,ie zadń do G;niny Czechowice-Dziedzice na 2019

Uchwała została poddana pod głosolvanie. Uchwała z( stała przyjęta jednogłośnie.(Uchwała
wraz z propozycją zadań w załączeniu).

§olĘs przedstawil Projekt UchwaĘ nr 4 w sprawie przedstawienia

propozycji

wykorzystania środków, które będą zapisane w Uch wale Budźetowej Gminy CzechowiceDziedzice do dyspozycji Sołectwa Zabrzeg w 20l9 roku.

Projekt UchwaĘ nr 4 w sprawie przedstawienia propozycji wykorzystania środków,
które bgdą zapisane w Uchwale Budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice do dyspozycji
Sołectwa Zabrzeg w 2019 r. Uchwała została poddana pod głosowanie. Uchwała została

przyjęta jednogłośnie.(Uchwała wraz z propozycją zadań w załączeniu).

SolĘs przedstawil Projekt UchwaĘ nr 5 w sprawie zadan do Wieloletniego Planu

lnwestycyjnego Gminy Czechowice-Dziedzice na |ata ż0l9-20żl .

Proiekt UchwaĘ nr 5 w splalvie zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej do realizacji

między zebraniami wiejskimi. Uchwała została poddana pod głosowanie. Głosów za
głosów przćciw- 0, wstrzymujących się - 2. ( Uchwała w załączeniu).

-

60,

Projekt UchwaĘ nr 6 w sprarvie zadań do projektu budźetu Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej na rok 20l9.

Soltys Andrzej Puskarcryk ponownie zwrócił uwagę na fakt , ze brak działań ze strony
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na rzecz naszego Sołectwa.
Radny Jerzy Kwaśniewski stwierdza wręcz bagatelizowanie naszych wniosków
i trudno pozyskać i doczekac się dzialań dla naszego sołectwa, zadna z uchwal dla powiatu
bielskiego nie została zrealizowana. Takie z"adania jak np. naprawa ulicy Do Zapory.
Apeluje o odpowiednie zagłosowanie na kandydata na Radnego Powiatu, który będzie
pilnował spraw i zadań dla naszego Sołectwa.
Jerzy kwaśniewski zwrócił również uwagę na możliwośćwcześniejszej werytikację zmian
w Funduszu Sołeckim.

Burmistrz Marian Blachut przedstawił zebranym mieszkńcom

w działaniach na rzecz Powiatu. gminy i Sołectw.

współpracę

Projekt Uchwa}y nr 6 w sprawie zadań do projektu budżetu Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej na rok 20l9. Uchwała została poddana pod głosowanie. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.( Uchwały w załączeniu).

Projekt UchwaĘ nr 7 w sprawie ustalenia zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej do

realizacj i miedzy zebraniami wiejskimi.

Projekt UchwaĘ nr 7 w sprawie ustalenia zńań dla Sohysa i Rady Sołeckiej do
realizacji między zebraniami wiejskimi. Uchwała została poddana pod głosowanie. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie,( Uchwała w Załączeniu).
wolne wnioski:

Pan

ulicy Sikorskiego

z

.-": zwrócił

się o możIiwośćoznakowania ulic i przejśćna
ulicami bocznymi Broniewskiego oraz Świerklocz. oznakowanie

prędkości i wskźniki prędkości. Monitoring na ulicy Waryńskiego na wysokości pustakami.
Zwraca się również o zabezpieczenie mie.isca martyrologii przy ulicy Do Zapory.
Pan Chmielniak podziękował władzom za udostępnienie pomieszczenia dla gabloty na
Saandar.

Sołtys poiŃorm ował że zabezpieczenie dróg w oznakowanie bezpieczeństwa są to
zadania do władz powiatu.
A zabezpieczelie miejsca manyrologii przy ulicy Do Zapory, to miejsce jest terenem
prywatnym, jeżeli właścicielwyrazi zgodę na zabezpleczenie
zadanie może być
wykonane,
Dzielnicowy Pan Łukasz Bulowski poinformowal. że radaru nie można zastosować,
będzie czynił starania aby wzmożyć patrole na ulicy Waryńskiego.

to

Pan
nad smogiem

_

poruszył temat niska emisja,,Jesień" oraz o zwiększenie kontroli

.

W-ce Burmistrz Maciej Koloczek w odpowiedzi na temat niska emisja poinfomował. źe
wniosek jest bardzo skomplikowany ,kompleksowo został sporządzony i zlożony do Urzędu
Marszałko.łskiego.
Radny Rady Gminy Czechowice-Dziedzice Krzysztof .larczok przedstarvił zebranym
mieszkańcom Zabrzega wykonane waz z przed,stawionymi kwot'ami za poszczególne zadanie
za okes ostatnich 4 lat.

SolĘs poinformował zebranych, że w porozumieniu z Lasami Państwowymi

jest

*ykonane odwodnienie przy ulicy MiIiardowickiej,

Prezes OSP Zabrzeg Tomasz Londzin podziękował W}adzom Gminy Czechowice zabrzegu.
Dziędzicę, Radnym zabrżega za wykonanie tórmomodemizacji budyŃu osp w
wentylacji przed
iii- iińi zńpelował do miószkańców o przeglądy pieców,
pożarów,
Śię ok.esem grzewczym a które są częstą ,przyczyną
,orpo".ynują"y^
'z*.o.ii ,.ię do Władz Gńiny o wsparcie w pozyskaniu
środków na zakup nowego
samochodu
-- wozu strażackiego dla Zabrzega.
śń będzie organizowała _iat< co roku akcję kalendarz, które to pozyskane środkiz tej
akcj i równieZ zoslrulą przeżMczone na ten cel,

SolĘs

podziękował strażakom za pomoo

Zabrzega

rowerowych.
,

organizowaniu rajdów

,,Zabrzeżanki" podziękowała za współpracę władzom

Pani

Gminy

w

radnemu Krzysżofowi Jarczok za pomoc i współpracę

odczytń
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Tomasz Borkowski
protokół z propozycji Wniosków mieszkańców na zadania w zakresie:
wnioskuje o zaprojektowanie o regulację potoku
w Zabtzegu,
i usunięcie przeszkód w postaci drze,N, zakłiywień ńa potoku ,,Leśńica"

wniosek pana 1

-

w ciągu
Wniosek Pan ' __o-"_-., --_..-.-.-.- - wnioskuje o oznakowanie przejść
uIicy Sikorskiego w pobliżu ulic Świerklocz i Broniewskiego,
wniosek pan

- wnioskuje

o zainstalowanie znaku świetlnego

Wniosek przy ulicy Do Zapory,

- wnioskuje

o ogrodzenie miejsca martyrologii

kontroluj ącego prędkośćna ulicach.

rok,
Uchlvala nr 8 w sprawie wniosków mieszkańców Zabrzega na 2019
jednogłośnie,
Uchwała nr 8 została poddana pod głosowanie, Uchwałę przyjęto
( wnioski w załączeniu)

za przybycie
Sołtys podziękował gościom i zebranym mieszkańcom Zabrzega
zebranie.

Na tym zakończono

protokół.

Protokół sporządziła: etic;a

/
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zakończył
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Zabrzeg,28,09.2018 r.

Porządek Zebtania Wiejskiego w Zabrzegtl

1. Otwarcię zebrania.

2. Przywitanie zaproszonych gości.
3. Wybór seketarza zębrania.
4. Przyj ęcie porządku zebrania.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał (pełniącej zarazęm
6.
7

.

8.

funkcj ę

Komisji

Skrutacyjnej).
Przyjęcie protokołu Zebrania Wiejskiego z dnia22.09.2017 r.

Przyjęcie sprawozdania Sołtysa.
Podjęcie uchwał w sprawach:
uchylenie zadafi zavłartych w uchwale nr 2l20I7 z dnia 22.09.20I'7
zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 201 8
- przedstawienie propozycji nowych zadań do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego na rok 201 8
- propozycja do budżetu Gminy na 2019 r.
- przedstawienie propozycji wykorzystania środków, które będą zapisane
-

w uchwale budżetowej Gminy na 2019 r,
- przedstawienie propozycji zadań do Wie1oletniego Planu Inwestycyjnego

nalata2019-202I
- propozycje zadań do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na rok 2019
- ustalenie zadań d|a Sohysa i Rady Sołeckiej między zebraniami wiejskimi.

9.

Dyskusja - przy każdej uchwale
10. Wolne wnioski
l |. zakoiczęnie zebrania

trw
SOiTYS ZABRZECA

RADA SOŁECKA
w Zebne5u

Gn crerlrovicłodrdłice

Podział środków finansowych na 2019 rok,
kwota L?BBZBzł
(zvlyŁieleniem kwoty 40 338,76 zł, na fundusz sołecki)
Organizacja

Kwota

proponowana

Kwota
zatwierdzona
zł

Opis zadania
Zakup stroj ów spońowych

Sokół

5 000 zł

5 000

oSP

20 000 zł

20 000 zł

Dofi nansowanie do zakupu

Drogi

ż3 000 zł

23 000 zł

Wykonanie nakładki asfaltowej na
ul. Makowej, ul. Struga, ul. Ozaista

Szkoła

4 000 zł
5 000 zł
1 000

zł

l

zł
5 000 zł

4 000

1

000 zł

samochodu

Dzień dziecka
Memoriał Henryka Puzonia
i Bieg Śladami Ks. Londzina
Turniei Teni sa St9!9w9s9_

DzięńDziecka

000 zł
3 000 zł

zł
3 000 zł

3 000 zł
15 489,24 zł

3 000 zł
15 489,24 zł

Rajd rowerowy
Spotkania integracyjne :
- emeryci - 7 000 zł,
- pszcze|arze l 000zl
- koŃurs palm - 1 489,24 zł
- rada-sołecka - 6 000 zł

Miejski Dom
Kultury

4 000 zł
4 000 zł

4 000 zł

4000ń

KGW ,,Zabrzeżanki"

SUMA:

88 489,,24 zł

88 489,24 zl

przedszkole

Rada sołecka

1 000

Zakup kosiarki

Chór św.Józefa
(Festiwal Kolęd)

RADA SOLECKA
w z.b rżegrr
Gm.

Crthoricełrhdrlee

Fundusz sołecki:
Organizacja

Kwota
proponowana zatwierdzola

Kwota

zł
5 000 zł

Miejski Dom
Kultury

5 000

Energetyka

15 000

zł

Wydział Promocji,
Kultury i Sportu

10 338,76 zł
ż 000 zł

SUMA:

40 338,76 zł

SUMA: I28828zł

3 000

zł

Ognisko Mllzyczne
Zespół regionalny

zł
5 000 zł

5 000

15 000

zł

10 338,7 6

2000ń
3 000

Opis zadania

zł

zł

Wykonanie oświetlania
na ul. Janoszka
Majówka Zabrzeska
Dożynki sołeckie

Mikołajki

40 338,76 zl

Ęsz'nJ40e,
( fżł)|źżą,z,/ż74

Anbrcj

nADA §oŁEcKA
w z8brze8u

6m.
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Zabrzeg,28.09,2018

Komisja Wniosków i Uchwał w składzie:
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Wnioski do akceptacji Zebrania Mieszkańców Sołectwa Zabrzeg.
Przyj ęcie protokołu Zębr ania Wi

ej ski

e

go

z dnia 22.09

ł..,, głosów przeciw.

Głosów ,u ,..§.

.20

I'l

r.

., wstrzymujących się

Przyjęcie sprawozdania Sołtysa za okres2ż,09.2017 r. do 28.09.2018 r.
Głosów za .,..G

Ł...,

głosów przeciw..... --:.,.., wstrzymujących się ..

Uchwały:

1. Głosów ru ...6.ł.,...,głosów przeciw,,..=......,wstrzymujących się
2. Głosów za ...bĄ....., głosów przeciw.....:.,.., wstrzymujących się
3. Głosów za ,,..62..., głosów przeciw.,,,,::...., wstrzymujących się
4. Głosów za ....€.1,,., głosów przeciw.,..,,?..,., wstrzymujących się

5.
6.
7.
8.
9.

Głosów
Głosów
Głosów
Głosów
Głosów
l0.Głosów

za ....6..Q,,,, głosów
za . ., , 6. ł.., głosów
,a ,...,€,,ł..., głosów
za ...,.6,2.,, głosów
za ..,.......,., głosów
zd .........,.., głosów

przeciw..,.,,.:::.,, wstrzymujących się
przeciw. ., . ,,:. ,,,, wstrzymujących się
przeciw....... -,,,, wstrzymujących się
przeciw.......':.., wstrzymujących się
przeciw
wstrzymuiących się
przeciw
wstrzymujących się

Projekty Uchwał w załączniku,

sołTYs zABRzEęĄ
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