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pnororół z zEBRANIA

WIEJSKIEGO W BRONOWIE

(zebrarrie odbyło się w dniu 24.09.2018r. o godz. 1800 w sali OSP Bronów)

1.

2.

3.
4.
5.

Zebraniu przewodniczył zgodnie z obowiązującym statutem sołeckim, sołtys Bronowa
|t4arlan Derlich, który otworzył zebranie.

Na początku Sołtys przyrvitał biorącego udział w zebraniu Burmistrza CzechowicDziedzic pana Mariana Błachut jego zastępcę Macieja Kołoczką byłego Dyrektora
Zespołu - Przedszkolnego w Bronowie Czesława Paszka, Dyrektor Zespołu Przedszkolnego w Bronowie Bogusławę Rojczyk, Dyrektora MOSiR Pawła Łękawę,
Prezesa OSP Bronów Tadeusza Szkucik, Naczelnika OSP Bronów Andrzeja Krętosz,
Prezesa UKS Bronów Jakuba Brzuskę, Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów
Michała Krawczykiewicza oraz przybyĘch mieszkńców Bronowa

W wyniku wpisanych na listę obecności 37 mieszkńców sołectwa zebranie uzyskało

(Zalacznik nr 2).
Przedstawienie porządku zebrarria (Zą!ącznik nr 1) , który zatwierdzono w głosowaniu
status zebrania wuimego

jawnym jednogłośnie.

PrzysĘpiono do wyboru sekretarza zebrarria. Z powodu braku kandydatów z pośród
uczestników zebrania Sołtys zaproponował pana Zbigniewa Stanisz, który wyraził zgodę,
kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

6.

7.

Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zaproponowano kandydatów:
Jakuba Brzuskę, Andrzeja Krętosza i Józefa Soszkę. Kandy daei zgodzili się i w
głosowaniu jawnym jednogłośniepowołano Komisję Uchwał i Wniosków.

Sołtys odczytał protokół

z

poptzedńego Zebrania Wiejskiego. Do protokołu nie

wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie.
8.

Przystąliono do odczytania sprawozdania z działalnościSohysa i Rady Sołeckiej z
ostatniego okresu. W tym miej scu soĘs podziękował byłemu Dl,rektorowi tutej szej
placówki oświatowej za wieloletnią ptace i złożyłgmtulacje z okazji przejścia na
emeryturę, SoĘs powitał również i ńożyłżyczenia nowemu Dyrektorowi pani
Bogusławie Rojczyk. Do sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie
@!ąeznjł nr3)

9.

Sołtys odcą.tał propozycje do zadń Budżetu Sołectwa Bronów na 2019r:

a.

Dofinarrsowanie

b.

Dofinansowanie projektu przebudowy rowu wzdfuż

.

ul. Pod Polem i

Ębun

na boisko spońowe

ul.Wozniackiej

-

-

5 241,24 zł.

5 000,00 zł.

Propozycja budZetowa Sołectwa została przyjęta w głosowaniulawnym jednogłośnie.

l0. SoĘs odczylał propozycję do zadń Budżetu Sołectwa Bronów w
sołeckiego na 20l9r.:

Pismo

1 0 -10- 2u3

ramach funduszu

osobiście

'żł-ł

a.) Dofinansowanie działalnościKola Emerytów i
(w ramach spotkań z mieszkańcami)
b.) Dofinansowanie obchodów Dnia

Rencistów -

2000,00

-

Dziecka

ń,

2000,00 ń.

(w ramach spotkń z mieszkańcami)

Bronów OSP Bronów (działalnośćbojowa)
organizacji dożynek sołeckich
-

c.) Zakup instrumentu muzycziego dla orkiestry OSP

13338,76 zł,

d.) Dofinansowanie

ż000,00 zł.

e.) Dofinansowanie
(w ramach

7000,00 zł.

spotkń z mieszkańcami)

f.) W ramach spotkań z mieszkańcami dofinansowanie imprezy plenerowej

Rozpoczęcie

wakacji

g.) Projekt budowy chodnika przy ul.

Międzyrzęckiej

-

2000,00 zł

-

12000,00

zl

Propozycję do funduszu sołeckiego przegłosowano jednogłośnie,

1

1. Sołtys odczlĄń propozycje do zadń Budżetu Gminy Czechowi ce-Dztedńce na20l9r:
a.) Przebudowa ul. Stawowe Pole.
b.) Dokończenie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie

c.) Rozwiązanie spraw zwiąanych

z kanalizacją sołectwa Bronów

d.) Budowa kompleksu szatniowego wraz
Bronowie.

z

.

.

sanitariami przy boisku spottowym w

e.) Wykup gruntów pod cel publicmy chodzi o pas wzdłużboiska spońowego oraz
centrum spońowo-rekreacyjnlłn.

f.) Udział i pomoc powiatowi w sprawie przebudowy
kontynuacja w części nie obj ętej w tegorocanej inwestycji.

llicy

Alojzego CzyZa

g.) Podjęcie dzińń mających na celu wyegzekwowanie wykaszania rzeki Iłownicy
oraz większych cieków, które nie obejmuje w swym zakresie spółka wodna.

h.) Projek przebudowy ulicy Kopaniny

wrz z poałoleniem

i.) Dobudowa ośńetlenia ul. A.Czyża.
j,) Wykorzystanie frezu asfaltowego z przebudow

na budowę.

]Jl. A.Czyża na remont ulicy

Kopaniny w części nie utwardzonej.

Propozycje przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

12. Sohys odc4Ąał propozycje do zadń BudZetu Powiatu na 2019r:

a.)

Wykonanie projektu przybudowy ul. A.Czyża w częścinie objętej tegorocmą
inwestycją na odciŃu od pętli autobusowej do sołectwa Landek

b.)

Usunięcie z rowów przydrożmych dróg w administracj i powiatu samosiejek i
drobnego drzewostanu oraz udrożnienie rowów przydrożnych i wyczyszczenie
ttudzienek deszczowych.

c,)
d.)
e.)

QełtS

Wykonanie projektu przebudowy ulicy Ks.Jana,Kunza.
Zabezpieczenie urwiska na cieku wzdłuźulicy Rudzickiej.

Wykonanie pioj ektu przebudowy ul. Międzyrzeckiej.

Propozycje przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

13. Sołtys przedstawił propozycję udzielenia mu zgody przez Zebranie na przesunięcia
środków finansowych jeślibędzie zachodz7ła taka konieczność.Propozycję przyjęto
jednogłośnie.
14. Przystąpiono do wysłuchania wolnych wniosków w sprawach bieźących:
wnioskował w sprawie poprawienia bezpieczeństwa w rejonie pętli
autobusowej w rejonie skrzyżowania Alojzego Czyża z ulicą Woźniacką, nnianą orgarltzacli
ruchu i przebudowy pętli.
b)
wnioskowała o remont ulicy Azaliowej oraz porusryła problem
rozieżdżeriatej drogi i dewastację przez transport samochodowy ciężki podczas przebudowy
drogi Bronowski ej i A. Czyża.
w wnioskował w sprańe usunięcia gńęzi drzew, które zagrażają
linii energetyczrrei wzdtuż ulicy Pod Polem.
wnioskował o inwentaryzacj ę rowu, który płynie wzdłużulicy
Rudzickiej, umocnienie jego brzegów i zabezpieczeniejego posesji przed podmywaniem.
e)
wnioskował o poprawienie remontu rowrr przy ulicy Pod Polem,
stwierdził, źe remont został źle wykonany prosi o wizję lokalną w tej sprawie,
a)

c)

-

d)

Następnie poproszono Dyrektora MOSiR-u Pawła Łekawę o wyjŃnienia w sprawie
firnkcjonowania boiska sportowego w Bronowie oraz budowy Szatni na tym obiekcie.
Dyrektor Łękawa wyjaśnił,że obiekt boiska przejął formalnie w tym roku gdzie nie było w
jego budżecie zarezerwowanych środków finarrsowych na ten cel ale jakoś sobie radzimy. Do
tego dochodzi sprawa inwestycji przebudowy ulicy Alojzego Czyża, gdzie dla prawidłowego
fuŃcjonowania boiska spońowego konieczne jest jego przesunięcie a co za tym idzie wykup
przyległych gruntów przezłaczonych na ten cel. Są pewne trudności w przeprowadzeniu
przejęcia tych gruntów ale na tym etapie za wcześnie na wyciąganie zbyt pochopnych
wniosków. JeZeli chodzi o budowę zap|ecza sportowego to jesteśmy na etapie zakończeńa
projektowania i uzyskania zgody rta budowę, a czy obiekt powstanie w dużej mierze
prawdopodobnie zależeó będzie od decyzji ptzysńej Rady Miejskiej, SoĘs Marian Derlich
zapltń czy Prezes Jakub Brzuska ma pytania dla pana Dl,rektora Łekawy , który stwierdził,
że nie ma pytań. Następnie glos zabrała pani
_ która poruszyła problem
zalewania podczas intensywnyclr opadów posesji przy ul. Alojzego Cryża i poprosiła o wizję
w terenie w celu rozwiązania problemu. Burmistrz Marian Błachut wyjŃnił, że podejmie
dzińania w tym zakresie, Następnie
zapl,tał Burmistrza o plany i szansę na
kanalizację sołectw w odpowiedzi Burmistrz nyjaśnił,że te dzińaŃa są podjęte ale z
przyczyn technicmych obejmlrj a one na razie tylko rejon ulicy Grńicznej i Złocistej.
__.---- poprosił o udrożnienic lowu odprowadzającego wodę z ulicy Poprzecznej i Alojzego
Czyża. Sołtys Marian Derliclr przypomniał Burmistrzowi o konieczności zŃatania dziur na
ulicach'gdzie prowadzone są objazdy czyli Stawowe Pole, Woźniacka , Nadbrzeżna i
Załzeczna oraz ulicę Kolorow-ą.
Na tym dyskusję zakończono. Sołtys w zwiąku z zbliżającyń się wyborami przedstawił
osoby, które biorąudział w lq,borach i są na zebraniu sołeckim:
Do Rady Miasta o mandat radncgo ubiegają się Marian Derlich i Jakub Brzuska
Do Rady Powiatu o mandat radr-rego ubiegają się Maria Szkucik i Jan Holisz
15. Komisja Uchwał i Wnioskrlw przystąpiła do odczytania swojego protokołu lM
nr 4). W głosowaniu proto): ił Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto jednogłośnie.

16. Sohys podziękował wszystl.:i n

za

przybyciei na tym zebranie zakończono.

*rt,ą

protokołował:

Zbigniew Stanisz

-

Zebrania Wiejskiego

w zńączeńu:
Zalącznik nr 1 - porządek
Wiej skiego Sołectwa Bronów,
Załącznik nr 2 - lista uczestników zebrania mieszkńców Bronowa oraz zaptoszonych
goŚci,

Zalącznik nr 3 - sprawozdanie z działalnościSohysa i Rady Sołeckiej za okres

sprawozdawczy,
Załączlik ar 4 - protokół Komisji Uchwał i Wniosków

soŁTYs

^
<Jer/,P
łało^
IvIarian Derlich

Z@Ęc>o,'(

.?r'-
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sołectwo Bronów

Porzqdek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bronów
w dniu 24.09.2018r.

].

Otwarcie zebrania przez Sołtysa Bronowa.
Przywitanie zaproszonych gości.
Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Przedstawienie porzqdku obrad ijego zatwierdzenie przez głosowanie jawne.
5. Wybór sekretarza zebrania (protokolanta) przez głosowanie jawne.
6. |V'ybór Komisji Uchwał i l|'niosków w głosowaniu jawnym.
7. Odczytanie protolału z poprzedniego zebrania wiejskiego oraz sprawozdanie z
działalnościSołtysa i RaĄ Sołeckiej,
8. Zgłaszanie anłag do protokołu z poprzedniego zebrania i przyjęcie protokołu w
glosolvaniu jawnym.
9. Propozycja zadań w ramach środkowdo dl,spozycji Sołectwa na 20l9 r.
I0. Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych propozycji w ramach bud:żetu Sołectwa na 20]9r.
1L Propozycje zadań środów do dyspozycji Sołecrwa Bronów na 20l9r w ramachfunduszu
sołeckiego.
12. Podjęcie uclwały w sprawie zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego na 20]9 r.
l3. Propozycje zadań itwestycyjnych do budżetu Gminy na 20l9r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych zadań inwesĘcyjnych dla Gminy w 2019 r.
15. Propozycje zadań itwestycyjnych do budżetu Stąrostwa Powiatowego na 20]9 r.
16. Podjęcie ucłnłałw sprawie zgłoszonych zadań ilMestycyjnych dla Starostwa
Powiatowego w 20 ]9 r.
17. Podjęcie uchwaĘ w sprawie upoważnienia Sołtysa do możliwościdokonania zmian
budżetolvych gmiłry w ramach środków finansowych będqcych w dyspozycji sołectwa
Bronów jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba.
18. Sprcwy bieżqce dyskusja i wolne wnioski.
1 9. Wystqpie n ia zaproszonych
8ości.
20. Zamlmię c ie zebrania.

2.
3.
4.

soŁTYs
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PRoToKÓŁ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO W BRONOWIE

komisja uchlvał i wnioskórv, powołana w głosowaniu j awnym podczas zębrania wiejskiego
w Bronowie w dniu 24.09.2018r. obradowała w składzie:

a)

Soszka Józef

przewodniczący,

b)

Krętosz Andrzej

cźonek,

c)

Brzuska Jakub

członek.

ż. Komisj a zaprotokołowała następuj ące uchwały:

a)

przyjęto sprawozdanie sołtysa za okes sprawozdawczy oraz protokół z ostatniego
zebrania wiejskiego - Uchrvala nr 1

b) uchwalono propozycje zadń budZetowych sołectwa na

rok

2019

Uchwała nr 2

c)

uchwalono propozycje zadań budżetowych sołecnva Bronów w ramach funduszu
sołeckiego

narok2019 - Uchwala nr

3

d) rrchwalono propozycje zadań budżetowych dla Gminy

w

Czechowicach-

Dziedzicach na rok 2019 - Uchwala nr 4

e)

powiatowego w Bielsku_
uchwalono propozycje zadań budżetowych dla starostwa
Białej na rok 2019

f)

- Uchwala nr

5

uchwała w sprarvie upolvażnienia sołtysa do dokonania zmian budżetowych
będących w dyspozycji sołectwa jeś|izajdzie taka potrzeba

J.

a)

- Uchwała nr

6

Komisja zaprotokołowala rrastępujące wnioski:

j

wnioskował w sprawie poprawienia bezpieczeństwa w Ęonie pętli
iejonie slirzyżowania Alojzego Czyża z ulicą Womiacką, zmianą

autobusowej w
orginizacji ruchu i przebLrclow_v pętli.
1 wnioskorvala o ręmont ulicy Azaliowej oraz poruszyła problem
b) roĄeżdżenia tej drogi i ..lclr:rstację przez tfansport sŁrmochodowy cięzki podczas
przebudowy drogi Bronori,sl<icj i A. Czyża.

c) ,

-_,,--_

,wnioskował w sprawie usunięcia gŃęzi drzew, ktore zagrńają |inii
energetycznej wzdłużulicy Pod Polem.
r wnioskował o inwentaryzacj ę rowu, który płynie wzdfuż ulicy
d) Rudzickiej, umocnienie jego brzegów i zabezpieczenie jego posesji przed podmywaniem.
wnioskował o poprawienie remontu rowu przy ulicy Pod Polem,
e) -remont
uostał źle wykonany prosi o wizję lokalną w tej sprawie.
stwierdził, że

Podpisy

1.

K

'r/*^rrWniosków

....

l. . 7ałń
SoŁTYS

<fułtą ż7ąłi^Marian Derlich

