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z dnia 24 maja 2019 r.

Zębranie otworzył SoŁtys Zabrzega Andrzej Puskarczyk, powitał zaproszonych goŚci
i mieszkańc ów Zabrzega,
Gośćmibyli Burmistrz Czechowic - Dziędzic Pan Marian Błachut, Z-ca Burmistrza Pan
Maciej Kołoczek, Sekretarz Miasta Pan Marek Gazda, Radny Gminy Czechowice -Dziedzice
Pan Krzysztof Jatczok, oraz Przedstawiciel Prasy Lokalnej. Powitał równiez członków
Komisji Skrutacyjnej powołanej Zarządzentem Burmistrza Częchowic -Dziedztc z dnia
17 maja 2OI9 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zabrzegu w składzie:

o
.
o

Szliter
Joanna Sowa
Alicja

Barbara

- Przewodnicząca Komisji
- Członek Komisji
kowalska - członek komisji

Komisja stwierdziła prawomocnośc zebrania potwierdzając udział w

zebraniu

86 mieszkańców Zabrzega (lista w załączeniu).
Sołtys przedstawił porządek zebrania (w zńączeniu), który został poddany pod głosowanie
i przyjęty przez zebranych jednogłośnie.

Następnie poddano pod głosowanie:
1, Wybór Seketarza zebrania Panią Alicję Kuboszek.
2, Wybór Członkow Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:
o Tomasz Borkowski

.
o

Andrzej Wrzoł
Tomasz Adamaszek
przedstawione propozycje zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłoŚnie.

SołĘs odczytał protokół zZebraniaWiejskiego z dnia 28 września 2018 r.
protokoł został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.
Sołtys przedstawił wnioski z wlw zebrania skierowanie do Władz Gminy Czechowiceozióazicę oraz do Władz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, na które Władze Urzędu
Nfiejskiego w Czechowicach-Dziedzicach udzieliły odpowiedzi natomiast Władze Starostwa
powiatowego Bielsku-Białej nie udzieliły dotychczas zadnych odpowiedzi - wniosek
dotyczył o ograniczenie prędkościna ulicy Sikorskiego w Zabrzegu.
Soltys Andrzej Puskarcryk przedstawił zebranynr sprawozdantę
za okres od i7 maja 2015 r. do ż4 majaż)I9 r.

pan , ( x

l D,U )

:wrócił uwagę na brak wskazania
położenie nakładki asfaltowej na ulicy Grzybowej w Zabrzegu.

w

z

działalnoŚci Sołtysa

sprawozdaniu Sołtysa

SołĘspoinformował, ze ulica ta nie jest jeszcze w całościwykonana.
Sprawozdanie poddano pod głosowanie;
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głosów za-85,
głosów wstrzymujących się -1,
głosów przeciw - 0

Sołtys minionej kadencji Andrzej Puskarczyk podziękował za zaufanie mieszkńcom

Zabrzega. Podziękowania skierował do członków Rady Sołeckiej, Burmistrzów Czechowic _
Dziędzic, Radnemu Krzysaofowi Jarczokowi, Radnym i Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach, Organizacją i Instytucją działającym na teręnie Zabrzegi.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Alicja Szliter przedstawiła zebranym zasady
wyboru Sołtysa oraz Członków Rady Sołeckiej.
Po zapoznarliu się z zasadami przysĘpiono do zgłaszania kandydatów na Sołtysa Zabrzega;
zostały przedstawione następuj ące kandydatury:
1,

2.
3.

Pan Andrzej Puskarczyk

- kandydata zgłosiłKrzysztof Jarczo!
Pan Stanisław Michalak - kandydata zgłosił Pan i Łt. l',_ )
Pan Jerzy Kwaśniewski - kandydata zgłosił e- C D c:-,l,)
i

Pan Andrzej Puskarczyk i Stanisław Michalak przyjęti kandydatury, do których zebrani
nie wnieślizasttzeżeń, p arl J erzy kwaśniewski nie przyjął kandydatury.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania na wybór Sołtysa
i przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

Podczas pracy Komisji Skrutacyjnej Pan Jetzy Kwaśniewskiodniósł się
do Burmistrzaw zak.ręsie budzętu przyznawanego dla sołectwa zabrzeg.

z

Wytyką

Pan Burmistrz Marian Blachut odnosząc się do wypowiedzi Pana Kwaśniewskiego
stwierdził, ze po ludzku bardzo boli słuchając takich wypowiedzi pod swoim adresem,
od kiedy zostałem Burmistrzem Miasta Czechowice-Dziedzice staram się o wszystkie
jednostki jednakowo, które podlegają Burmistrzowi, przydzielając środki wg waszych
wniosków składanych do rocznych planów jak równięz do wieloletnich planów.
Nie da się wszystkiego zrealizować w jednym roku i równocześnie dla wszystkich
jednakowo. Dla Zabrzega były ptzyznawane duze środkifinansowe co za Ęm szło
realizowanie i wykonywanie zadń zapotrzebowanych przez was.,j omawianych z wami

w Zabrzegu, w których zawszę uczestniczyłem.
Burmistrz Marian Błachut przedstawił przyntane na Sołectwo Zabrzeg środkiza minione lata
wskazując miedzy innymi co zostało wykonane i co jestjeszczezap|anowane:
mieszkńcami na zebraniach wiejskich

termomodernizacja SzkoĘ Podstawowej im. ks. Londzinaw Zabrzegu,
termomodernizacja OSP Zabrzeg,
termomodernizacja Przedszkola w Zabtzegu,
- wszystkie prace wykonane na Stadionie Sokól Zabm,eg, Orlik lekkoatle§czny, wiata,
bieżnia, murawa,
- położenienakładek asfaltowych na wielu ulicach,
- oświetlenia ulic;
- dotacja na renont kościola Parafiłlnego św.Jizeflaw Zabrzegu,
- dotacja ńe zakup samochodu dla OSP Zabrzeg,
- środki na budowę i projekfy dróg na ZOtg,
-

/)

/_

Kazde Sołectwo oczekuje na środki, którę są niezbędne dla zaspokojenia potrzeb
mieszkńców, Z przyl<rością przyjmuję od Pana tak negatywną ocenę za minione lata mojej
kadencji.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół ogłaszając wyniki wyboru
Sołtysa Zabrzega (protokoł w załączeniu).
Sołtysem na kolejną kadencję został wybrany Pan Andrzej Puskarczyk.
W głosowaniu wzięło udział 86 osób, waznych głosów oddano 80, głosów niewaznych
oddano 6.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Pan Andrzej Puskarczyk - 67 głosów
ż, Pan Stanisław Michalak - 13 głosów.

Nowo wybrany Sołtys Pan Andrzej Puskarczyk podziękował ,,łyborcom i cieszy go to, iz
moze reprezentowaĆ Zabrzeg w kolejnej kadencji,
Z gtatulacjami dla nowo wybranego Sołtysa wystąpił Burmistrz Czechowic
Pan Marian Błachut, żegnając się z zebranymi mieszkańcami Zabrzega.

-

Dziedztc

Następnie przystąpiono do wyboru Rady Sołeckiej w Zabrzegu.

Komisja Skrutacyjna przypomniała zasady wyboru Rady Sołeckiej. Zębrant podali
propozycję kandydatów do Rady Sołeckiej: Borkowski Tomasz, Jarczok lłzysztof,
Kuboszek Alicja, Kwaśniewski Jerzy, Londzin Tomasz, Michalak Stanisław, Balcarek
Katarzyna, Tomaszczyk Jacek, Folęga Andrzej, Damian Dudek. Wyzej wymienione osoby
wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady Soleckiej. Zgłoszonych kandydatow poddano
pod głosowanie.
Głosowanie przyj ęto j edno głośnie,

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania karr do głosowania i przeprowadzenia

wyborów, w tym czasie przystąpiono do dyskusji i zgłaszania wnioskow mieszkŃcór.v.

pan Stanislaw Michalak _ ma uwagi do stanu dróg, chodnikow po budowie kanalizacji.
Odnosi się równiez do rowu tzw. Potok Leśnicy brak droznościrowu.
Zgłoslłrówniez uwagi dot. wykonania biezni na Stadionie w Zabrze 8u- nieprawidłowe
odwodnienie przez co jest zalewana bieznia podczas opadow.
Soltys Pan Andrzej Puskarczyk wyjaśnił,żeulica Grzybowa nie jest gotowa inie mogła
zostać ujęta w sprawozdaniu.

pan Tomasz Londzin Pręzes OSP przedstawił zebranym mieszkańcom temat

zakuPu

samochodu strazackiego dla OSP Zabrzeg,
Zwrocił się do Z_cy Burmistrza Macieja Kołoczka o przekazanie podziękowań Burmistrzowi
Marianowi Błachutowi za środki przyznane na zakup tego samochodu.
Prezes oświadczył,ze będą czynić starania aby poz_vskać brakujące środkiabY samochód
został zakupiony.

Pan |'

nioskuje

w Dzielnicy Mościskaw Zabrzegu.

o

budowę chodnika

przy ulicy

Sikorskiego

3

pan Stanislaw Michalak podziękował wyborcom, za oddane głosy na jego kandYdaturę,

pan Jerry Kwaśniewski zwraca się do Burmistrza Kołoczka o przekazanie Burmistrzowi
Błachutowi o większa współpracę i wylicza uwagi do przekazania dotyczące: odbioru
stadionu lekkoatletycznego, wiata na Stadionie, w której są niedrożne rynny, palenisko
r,v wiacie nieodpowiednie, woda z boiska nie jest odprowadzana, dziury w asf'alcie przez
budyŃiem OSP Zabrzeg, Władze Gminy zapomniały o 500- |eciuZabrzega.
Z_ca Burmistrza Pan Nlaciej Koloczek w odpowiedzi na zarzuty stwierdza, że nie wszYstko
da się wykonać jednocześnie dia wszystkiclr potrzebujących Jędnostek i Sołectw.
Są dokonywane plany roczne i plany wieloletnie. Są sprawy i problenry, które są równiez
zgłaszane osobiście L też na\eży je wykon ac bęz wcześniejszego planu, to niejednokrotnie
sprawy losowe.
Śą zadania wykonywane dla całego społeczeństwa jak np. przewidywana budowa nowęgo
złobka. Takie zadania są potrzebą całego społeczeństwa naszej Gminy.
Nigdy nie ma złej woli zi strony Władz naszej Gminy i dokładamy starań aby wszYscY bYli
zadowoleni.

pan Jacek Tomaszcryk przekonylvała zebranych o konięczności zakupu wozu strażackiego
dla osp zabrzegi wsparcie indywidualne dla pozyskiwania środków.

Radny Krzysztof Jarczok wyjaśniłzebranym w odniesieniu do intbrmacji w Prasie
udzieionej prru Pana Kwaśniewskiego, ze inicjatoręm nadania Stadionowi w Zabrzegu

im. Henryka Puzonia był sam osobiście, a nie Pan Jerzy Kwaśniewski. Przy budowie Orlika
lekkoatletycznego z Zabrzegu bywałem codziennie. a pana KwaŚniewskiego nigdY tam nie
spotkałem. Zaznaczam, ze Stadion jest dla nas wszystkich mieszkańców, dziękuję za głosY
oddane podczas wyborów na moją osobę, dziękuję za wspołpracę. Wszelkie konsultacje
dotyczące problemów, potrzeb zgłaszanych ptzezmieszkańców przeprowadzam z SohYsem
Zabrzega, i oświadczam,że będę robił wszystko aby Zabrzegpiękniał, a pięknieje,

pan Andrzej Puskarczyk poinformował zebranych, żę zostanie wysłane do Urzędu
Marszałkowrki.go zgłoszenie do konkursu naszej miejscorvości czy|i zabrzega
na najpiękniejszą wieś.

wyborow
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczyała protokół ogłaszając wyniki
na człoŃów Rady Sołeckiej na kolejną kadencję,
głosowaniu wzięło udział 85 osób, waznych głosow oddano 82, głosów nielvaznych
oddano 2, l karta nie wrociła do urny, ( protokoł w załączeniu).

W

Większością głosów mieszkańcow Zabrzega obecnych na zebraniu wybrano następujące
osoby do Rady Sołeckiej w Zabrzegu,.
1. Londzin Tomasz
2. Jarczok Krzysztof
3. Borkowski Tomasz
4, Kuboszek Aiicja
5. -Balcarek Katarzyna
6. Wrzoł Lndzrze1
7. KwaśniewskiJerzy
8. Tomaszczyk Jacek

ą

pan Stanislaw Michalak podziękował wyborcom, za oddane głosy na jego kandydaturę.

pan Jerry Kwaśniewski zwraca się do Burmistrza Kołoczka o ptzekazanie Burmistrzowi
Błachutowi o większa wspołpracę i wylitcza uwagi do przekazzrrria dotyczące: odbioru
stadionu lekkoatletycznego, wiata na Stadionie, w której są niedrozne rynny, paienisko
w wiacie nieodpowiednie, woda z boiska nie jest odprowadzana, dziury w asfalcie Przez
budyŃiem OSP Zabrzeg, Władze Gminy zapomniały o 500- IeciuZabrzega.
Z-ca Burmistrza Pan Maciej Kołoczek w odpowie <]zi na zarzuly stwierdz.a, ze nie wszystko
da się wykonać jednocześnie dla wszystkich potrzebujących Jednostek i Sołectw.
Są dokonywane plany roczne i plany wieloletnie. Sa sprawy i problemy, ktore są rowniez
zgłaszane- osobiściei tęż na\ezy je wykonać bez wcześniejszego planu, to niejednokrotnie
sprawy losowe.
Śą zadania wykonywane <lla całego społeczeństwa jak np. przewidywana budowa nowego
żłobka. fakie zadania są potrzebą całego społeczeństwa naszej Gminy.
Nigdy nie ma złej woli'ze strony Władz naszej Gminy i dokładamy starań aby wszYscY bYli
zadowoleni,

pan Jacek Tomaszcryk przekonywała zebranych o konieczności zakupu wozu strazackiego
dla osp zabrzegi wsparcie indywidualne dla pozyskiwania środkow.

Radny Krzysztof Jarczok wyjaśniłzebranym w odniesieniu do infbrmacji w Prasie
udzieionej prr". Pana Kwaśniewskiego, ze inicjatorem nadania Stadionowt w Zabrzegu

im. Henryki Puzonia był sam osobiście, a nie Pan Jerzy Kwaśniewski. Przy budowie Orlika
lekkoatletycznęgo z Zibrzegu bywałem codziennie, a pana Kwaśniewskiego nigdY tam nie
głosY
spotkałem. Zaziaczam, .. Śtudion jest dla nas wszystkich mieszkańców, dziękuję za
oddane podczas wyborów na moją osobę, dziękuję za wspołpracę, Wszelkie konsultacje
dotyczące problemów, potrzeb zgłaszanych przez mieszkańcow przeprowadzam z Sohysem
Zabrzega, i oświadcz am, że będę robił wszystko aby Zabtzeg piękniał, a pięknieje,

pan Andrzej puskarczyk poinformował zebranych, żę zostanie rłysłanedo Urzędu
Marszałkowrki.go zgłoizenie do konkursu naszej miejscowości czy|i Zabrzega
na najpiękniej szą wieś.

wyborow
Przewodnicząca Komisji Skutacyjnej odczyała protokół ogłaszając wyniki
na członków Rady Sołeckiej na kolejną kadencję,
niewaznych
głosowaniu wzięło udział 85 osób, waznych głosow oddano 82, głosow
oddano 2, 1 karta nie wrociła do urny, ( protokoł w załączeniu).

w

Większościągłosow mieszkańców Zabrzega obecnych na zebraniu wybrano nastęPujące
osoby do Rady Sołeckiej w Zabtzegu:
1. Londzin Tomasz
Z, Jarczok Y:rzysztof
3. Borkowski Tomasz
4. Kuboszek Alicja
5. Balcarek Kalarzyna
6. Wrzoł Andzrze1
7. Kwaśniewski Jerzy
8, Tomaszczyk Jacek

Ą

Na zakończenie Z-caBurmistrza Maciej Kołoczek pogratulował
nowo wybranemu Sohysowi
otaz członkom *|d' Sołeckiej, Soitys łndrzój =Puskarczyk podziękował wszystkim
przybyłym zaudziń w zebraniu, Na tym zebranie ,ikoń""ono,

SprryS 7,anvzręą

/

, źżE-r,'rł/(_

Anurle1

rusxursS(

/
ii

:,x
'I

RADA SOŁECKA
w Zabrzegu

Zabtzeg, ż4.05.ż0I9

Gn CzechowkłDziodrice

Komisja Wniosków i Uchwał w składzie:
-

.hn*łś....{bdą*ł.r,.

- finęlt7

r,l. . . .t ),

ft?:.l.

- 7ęrrą>.<... Rłh.ęl,ł.?c.ćK
Wnioski do akceptacji Zebrania Mieszkańców Sołectwa Zabrzeg.
Przyjęcie protokofu Zębrania Wiejskiego z dnia 28.09.20l8 r.

Głosów za....g6..., głosów

przeciw.

...., wstrzymujących się

przyjęcie sprawozdania Sołtysa za okres l7.05.2015
Głosów za

.,

..

ł§.,głosów
89

przeciw.

...

.:.

..

.,

r. do 24.05.ż0I9 r.

wstrzymujących się
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UchwaĘ:

...
2. Głosów za ...
3, Głosów za ...
1. Głosów za

przeciw.
., głosów przeciw.
., głosów przeciw.

., głosów

.
.
.

..

.., Wstrzymujących się

...

.,.., wstrzymujących się ....
.. .., wstrzymujących Się ...

4.Głosówza',...,głosówprzeciw.....,wstrzymującychSię...

przeciw,
.., głosów przeciw.
., głosów przeciw.
.., głosów przeciw,
.., głosów przeciw.

.
...
. Głosów za ..,
8. Głosów za ...
g. Głosów za .,.
10.Głosów za...

5. Głosów za
6. Głosów za

.

..

., głosów

.

7

..,

głosówprzeciw.

,
" ", wstrzymujących się "
...., wstrzymujących się ",
. ",, wstrzymujących się ",
" ", wstrzymujących się ",
.. ", wstr_ż}muJących slę ",

...., wstrzymujących się
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RADA SOŁECKA
w Zabtzegl
Gm.

Zabrzeg,ż4.05.2019 r.

CzechowicłVndńu

Porządek Zebrania Wiejskiego w Zabrzegu

1. Onłarcie zebrania.

zaproszonych gości,
Wybor sekretarza zebrania.
Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał

ż. Przywitanie
3.
4.

5.PrzyjęcieprotokołuZębraniaWiejskiegozdnia28.09.2018r.

6. przedstawienie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres

7.

mrjającej

kadencji oraz dyskusja nad sprawozdaniem,
Wybory Sołtysa:
- zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja
wyborów
- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników

8. Wybór członkow Rady Sołeckiej:

i ich prezentacja
wyborów
- pi".pro* adzenie głosowania i ogłoszenie wyników
9, Dyskusja nad biezącymi sprawami Sołectwa,
10. Zakończenie zebrania
- zg}aszanie kandydatów

Andrzej Puskar/wk

,{
i

