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zial środków i
i września ż0l9 r.
z zebrania Rady Sołeckiej w Zabrzegu z
członków Rady
powitał
lAndrzej
LlrvrPvJ Puskarczyk'rfbrmował
Sołtys
JL'llJJ
zebranych Sołtys Zabtzega,
Zebranie było prawomocne o czym poll
Na zebraniu obecni byli:
1. KrzysztofJarczok
2. Alicja Kuboszek
3. Jacek Tomaszczyk
4. Tomasz Borkowski
5. Katarzyna Balcarek
6. Andrzej Wrzoł
7. Tomasz Londzin
Data i
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Sołeckiej.

Sołeckiej Alicję Kuboszek.
Sekrętarzem zębrania wybrano człoŃa Rady
Sohys przedstawił porządek
ir.
Powitanie zebranych członków Rady Sołeckiej,
2. Przedstawienie porządku zebrania,

zebrania:

i.

3. Przyjęcieprotokołu z dnia6 czerwęa2019r,
na 2020 r,
4. Omówienie zadańdo Urzędu Miejskiego
powińwego w Bięlsku,Białej na 2020 r,
5. omowienie zadańdo Starostwa
na |ata2020
6. omówienie zadńdo planu Wieloletniego, Flunu Inwestycyjnego

-2023,

'7. Podział środkow naż020 r,

8.

9.

Sprawy bieżące.
Zakończęnie zebrania,

porządek zebrania araz ptzyjęcie protokołu z dnia
j
głośnie,
grorowaoie, które zostały przyj ęte edno

6 czętwca

żOt9 r, poddano pod

członkom Rady Sołeckiej pisma,
Sohys Andrzej puskarczyk przedstawił zebranym
środki
zabrzegu dotyczące zapotrzebowania na
które wpłynęły do Rady sołeckiej w
a dzińające
2019 r. złożoneprzezinstytuóje i organizacj
finansowe na zadnia do wykonania w
,i
na terenię Sołectwa

Zabrzeg,

w Zabrze_gu,
ZarządOchotniczej Strazy Pożamej
Zarząd Koła w Zabrzegu
ż, polski Z*ń;k ń;eryów, nęncisów i Inwalióow
3. Szkoła Podstawowaw Zabrzegu im, Józefa Londzina
4. Przedszkole Publiczne w ZŃrzegl,
5. Stowarzyszenie Chóru św,Józęfa w Zabrzegu,
6. Koło Pszczelarzy w Zabrzegu,
7. Ludowy Klub Sportowy ,,SOKÓŁ" Zabrzeg,
8, Koło Gospodyń Wiejskich w Zabrzegu,

1.

ktorę są do dyspozycji
przystąpiono do wstępnego podziału środkowfinansowych,
na Fundusz Sołecki
Raó Sołeckiej w żiao"gl, * iozu ,., Wydzielono twotę

otaznainstytucjeiorganizacjedzińające^wZabtzega,aktórezłoŻyły
w 2020 r,

wniosek z prośbąo udzielenie kwot na zadania
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W ramach Funduszu Sołeckiego zapfoponowano przężnaczyć środki:

OSP w Zabrzegs- wyciągarka samochodowa,

-

budowa chodnika przy ulicy Do Zapory,
Przedszkolę Publicznęw Zahzqgu - remont łazieŃi,
- dotacja dla MDK - Ognisko Muzyczne,
- dotacja dla MDK - Zespół Regionalny,
- Majówka Sołecka,
- DożyŃi Sołeckie,
- Mikołajki dla dzieci,

-

-

Zgodnie z pismami o zapotrzebowanię na środki finansowę na zadnia do wykonania w 2020 r,
piez inst}tucje i orgańizacje dzińające na terenie Sołectwa Zabrzeg przydzielano Środki
nu po.r"i.góine zńnia. Proponowane kwoty zostały omówione i poddane głosowaniu,
podział śroókow został przyjęty jednogłośnie( podział środków przyznarlyęh Przez Radę

Sołecką na2020 r. w zńączeniu.)

Sołtys przedstawił Radzie Sołeckiej wykonane i zaplanowanę zadania w Sołectwie Zabrzeg
na20l9, które zostaną przedstawione na Zebraniu Wiejskim,

Sołtys omówił zadania do projektu budzetu Starostwa Powiatowęgo w Bielsku-Białej
oraz do projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziędzicę na 2020 r., które Zostaną
przedstawione na zebraniu Wiejskim w dniu ?2 września20l9 t.
Zabrzega pan Tomasz Londzin omówił piknik rodzinny organizowanY
wspólnie przez OSP Żabrzeg, Radę Sołecką, Zabrzeżattki, Przyjazny Zabrzeg w dniu
14 września2019 r. na Stadioniew Zabrzegu.
prezes

oSp w

temat
Radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Pan Krzysztof Jarczok omówił
powiatowych,
koszenia i obkaszania traw wńłużpoboczy dróg gminnych i

Pan Jacęk Tomaszczyk nawiązał tematu związanego
z rdestem nad

rzekami.

soĘs Andrzej

zakończył zebranie.

Protokół sporządziła:

Alicja Kubosz{k
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koszeniem wałów, problemu
.;

puskarczyk podziękował przybyłym ózłonkom Rady sołeckiej

-

