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protokół zzebrania
Wiejskiego w Zabrzegu z dnia 20.09.2019 r.

Zebranie rozpoczął Sołtys Pan Andrzej Puskarczyk powitał zaproszonlch goŚci,
którymi byli: Burmiitrz Czechowic_ Dziedzic Pan Marian Błachut, Z-ca Burmistrza Pan
Maciej Kołoczek Przewodni ezący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Pan
Damian żelazny, Dyrektor MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach Pan Paweł Łękawa, RadnY
Gminy Czechowic e _ Dziedzice Pan Krzysztof Jarczok , Dyrektor Zespołu Szkoł w Zabrzegl
pani ńarbara Parchańska, Dyrektor Przedszkol a w Zabtzezu Pani E!v_.1,Ęollak,--PYP 9§Ę
ń[ ną,lęr.ęn iei,Z abyzg §tt,;,i'l
ZabrzegTomasz Londzin oraz P rzedstawiciel e Organizacj i d
,,"'

a takżę zebranych mieszkańcó w Zabrzega.
Sołtys przedstawił porządek zebrania (porządek
Porządek zebrania został poddany pod głosowanie i został przy.
Pod głosowanie poddano:
1, Wybor Sekretarza Panią Alicję Kuboszek.

2, Wybór Komisji Uchwał i

Wnioskow
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(pełniącej

, Skrutacyjnej) w składzie: Pani Katarzyna Balcarek, Pan Tomasz Borkowski, Pan

Andrzej Wrzoł,
jednogłośnie,
Przedstawione propozycje zostały poddane pod głosowanie i przyjęte

Komisja skrutacyjna stwierdzila udział 39 nrieszkańcow Zabrzega co Potwierdziło
protoko]u z zebrania
pru*oro.ność zóbrania ( lista obecnościw załączeniu), przyjęcie
Wi"lrki.go z dnia 24 maja ż0I9 r., Protokoł został poddany pod głosowanie:

za

-38,
- głosow
-1,
się
- głosów wstrzymujących
-0
- głosów przeciw
pó

.ryn, protokół został przekazany do Komisji Skrutacyjnej,

Sołtys Zabrzega Pan Andrzej Puskarczyk przedstawił zebranym sprawozdanie
Ż0,09,Ż019,
zdz_iałalnościSołtysa i Rady Sołeckiej w Zabrzegu za okres od 19.09.201Sr,do
sprawozdanie podóano pod głosowanie i zostało przyjęte jednogłośnie,

urzędu
sołtys podziękował władzom Gminy czechowice_Dziedzice , pracownikorn
Zabrzega, oraz
Miejskiego, Radnemu Krzysztofowi Jarczokowi, zebranym mieszkańcom
w minionym
współpracę
i
pomoc
orguniruJ;ą działającym na terenie Zabrzegaza wszelką
na zakup
ońesie, aPanu Burmistrzowi Błachutowi za dodatkowe środkifinansowe
samoclrodu dla OSP w Zabrzegu.
i zadania, ktore nie
Następnie Sołtys przedstawił mieszkańcom zadania na 2019 r, wykonane
zostały jeszcze zrealizowane.
ktore zostało
Sprawozdanie Sohysa za miniony okres został poddany pod głosowanie,
przyjęte jednogłośnie.
zadania
Sołfys przedstawil Projekt UchwaĘ nr 1 w sprawie zmniejszenia wartości
zawartego w Uchwalę rt 4lż0l8 z dnia 28,09,20l8 r,
sołeckiego,
_ propozycji do zadań budżetu Sołectwa Zabrzegza rok 2019 w ramach funduszu
Uchwała została poddana pod dyskusję,

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie zmniejszenia wartości zadania zawańego
* itzot8 z dnia 2s.09.20l8 i. Uchwała została poddana po{ głosowanie.
uchwała została przyjęta jednogłośnie(uchwała w załączeniu).
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Uchwale

propozycji do
sołĘspruedstawił projekt uchwaĘ nr 2 w sprawie.zmian

zadań budzetu

Sołectwa Zabrzegna rok 2019 w ramach funduszu sołeckiego.
Uchwała została poddana pod dyskusję,

budżetu Sołectwa Zabtzeg
Projekt UchwaĘ nr 2 w sprawie zmianpropozycji do zadń
głosowanie,
na rok Zbtg. Uchwała została poddana pod
wrazzpropozycją zadńw zńączeniu),
Uchwała została pr"vjętu j.anogłośnie.jUc-hwała
projektu budżetu Gminy
SotĘs przedstawil Projekt UchwaĘ nr 3 w sprawie zadńdo

poddana pod dyskusję,
czechowic e_Dziedzicę nażOza r. uchwała została

Projekt UchwaĘ nr 3 w sprawie zadań

do

Gminy Czechowice-Dziedzice

na

20ża

Uchwała Żostała poddana pod głosowanie:
-34
- głosow za
- głosów wstrzymujących się -5
-0
- głosów przeciw
(i}chwała wT az z propozycj a zadań w załączeniu),

przedstawienia propozycji
SołĘsprzedstawil Projekt Uchwały nr 4 w sprawie
Gminy Czechowice-

Budżetolvej
wykorzystania środków, ktor; będą zapisun. *, Uchwaló
roku,
2020
Dziedzice do dyspozycji Sołectw aZabtzegw

projekt uchwaĘ nr 4 w sprawie przedstawienia propozycji wy\o1zystania środków,
Gminy, Czóchowice-Dziedzice do dYsPozYcli
które będą zapisane * Uch*,al.'Budzetowej
pod dyskusję. Uchwała została
Sołectwa Zabrzeg w 2020 r. Uchwała zóstała ioddana
poddana pod głosowanie,

za

-38
- głosow
-0
się
- głosow wstrzymujących
-1
- głosow

przeciw

(Lichwała v\T az zpropozycja z,adań w załączeniu),

w zabrzegu zwTaca się z prośbą
solĘs przedstawił zebranym propozycję_ Rada sołecka
projekcie przedstawionym

funduszu sołóckiego na
o podział kwoty
-podział

za<lania wskazane

w

kwoty funduśzu sołeckiego w załączeniu).
priez sołtysa, (
'Propozycja
została poddana pod debatę
przyjęte jednogłośnie,
rorycjó poddano pód gło,o*anie i zostały
planu
zadań do wieloletniego
soltys przedstawil projekt uchwaĘ nr 5 w sprawie
na 1ata 2019_2021
lnwestycfjnego Gminy Czechowice_Dziedzice
.

planu Inwesty.cyjnego Gminy
projekt uchwaĘ nr 5 w sprawie zadańdo wieloletniego
_
została poddana pod dyskusję,
Czechowic e-Dziędzicó na lata zotq 2021,t]chwała

Pani,-zwracasiędoWładzGminyzwnioskiemoprzebudowę
prędkości. ograniczenia

ograniczenia
ulicy pasiecznej w zabrzegu. zwrucasię o mozliw,ość
jest moż.liwośćbudo"łry ulicy jednokierunkowej,
przelazdu ciężkiego sprzętu oraz .czy
Ńu uti.y Pasiecznej jest bardzo niebezpiecznie,

pasieczna będzie w przyszłoŚci PrzYgotowYwana
Sol§s _ poinformował . ze ulica
mus,i byc w pierwszej kolejności
do przebudowy wraz z chodnikiem. Na tym etapie
wykonany projekt i zabezpieczone środkifinansowe,

Radny Pan Krzysztof Jarczok

-

równięż stwierdził, ulica Pasieczna musi zostać
przebudowana, dla bezpieczeństwa mieszkańców Zabrzegajak i mieszkńców Miliardowic.
Droga ta stała się droga przelotową pomiędzy tymi dwoma miejscowościami jak równiez
jadących w kierunku innych jak Bronow i dalsze miejscowości. Jezeli chodzi o budowę drogi
jednokierunkowej, to w tym zakresie muszą wypowiedziec się fachowcy w zakresie tej
óziedziny.

Projekt Uchwały Nr

5

w sprawie zadń do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy

20 19 -20ż1 zoslał poddany pod głosowanie
głosów za
-37
głosów wstrzymujących się -0
1
-L
głosów przeciw
Uchwała wraz z propozycjami zadań w załączeniu).

czechowice-Dziedzice na, Lata

(

:

Projekt UchwaĘ nr 6 w sprawie zadań do projektu budzetu Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej na rok 20ż0,
Uchwała została poddana pod dyskusję.

Pan

ponownie zwraca się

Sikorskiego na dzielnicy Mościska w Zabrzegu.

o

wykonanie chodnika na ulicy

Radny Krzysztof Jarczok poinformował, że trzeba zaprojektować drogę i chodnik. Ulica
Sikorskiego na odcinku o ulicy Korfantego do ulicy Miliardowickiej jest najbardziej
niebezpiecznym odcinkiem w Zabrzegu, Mieszkańcy tego rejonu złoży|ipetycji do Pana
Burmistrza aby wykonać chodnik dla bezpieczeństwa pieszych. Radny poinformowal, żebyła
wizja lokalna z pracownikami Starostw,a Powiatowego i Zarządu Drog w Bielsku-Białej,
gdzie stwierdzono brak poszerzonego pobocza i nie udało się dojśćdo porozumienia.

Pan
Lisiej.

-

zwraca się z prośbąo wykonanie rowu odwadniającego od ulicy

Pan Burmistrz Marian Blachut wyjaśnia,że są trudnościz wykonaniem tego zadania
z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe,na prywatnych gruntach może tylko
wykonywać parce Spółka Wodna, a na terenach prywatnych samorządy nie mogą wykonywać
żadnych prac i co za tym idzie przeznaczać środków finansowych.

Projekt UchwaĘ nr 6 w sprawie zadań do projektu budzetu Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej na rok 2a20, Uchwała została poddana pod głosowanie.
-37
- głosów za
- głosów wstrzymujących się
- głosów przeciw
(

-2
-0

Uchwała wraz z propozycjami zadań w załączeniu).

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

do realizacji miedzy zebraniami wiejskimi.

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

realizacji między zebraniami wiejskimi. Uchwała została poddana pod dyskusję.
Projekt Uchwały został poddany po głosowanie:
-37
- głosów za
- głosów wstrzymujących się -2

<io

- głosów

przeciw

-0

(Uchwała w załączeniu)

wolne wnioski:

Panilzwracasięzprośbąowyczyszczenierowuodlasuprzyulicy
Miliardiwckiej do ulicy pasiecznej w stronę rzeki Iłownicy.

w
sol§s Andrzej puskarczyk zwraca się do pani sowy z propozycją spotkania

terenie

aby pomoc rozwiązać problem,

Jasney o pomoc
Radny Krzysztof Jarczok infbrmuje , że zwroct się do Pani Małgorzaty
dzielnicy
w wyczyszczeniu rowu, tak jak to miało miejsce wzdłużulicy Sikorskiego na
i iclr wyczyszczęnie,
tvtoSclst a, gdzie dokonano monitorowania przepustów

do
zgłasza bardzo zły stan ulicy Gminnej, częśćdrogi należy
a druga częśćdrogi jest państwowa stwierdza Pan Tittor,

pan,_

.

pkp

państwo, Gmina
Burmistrz Pan Marian Błachut wyjaśnił,zę Gmina to już nie .
stano.*,3:_,j ich w,łasnoŚĆ
to Samorząd Terytorialny. PKP nie deklaruje chęci naprawy drogi
a Gmina nie ma takiej

mózliwości aby przejąć teren, ktory jest własnościąPKP,

Panlgłosiłpropozycję,abyzapraszaćWładzeStarostwaPowiatowego

w Bięlsku-Białej na zębrania wiejskie,

sol§s poinformował. ze władze powiatu

są zapraszane na zebrania wiejskie,

panu Burmistrzow| za przyznane
Tomasz Londzin podziękor,vał
zabrz,eg, prezes osp gorąco
dodatkowe środkifin-ansowe na zakup samochodu c]la osp
o zaproszeniu na piknik
przeprosił Pana tsurm istrza że przez swoja nieurł,agę zapomniał
w pikniku i tyn, ktorzy
rodzinny w Zabrzegu. Mieszkńcorn podrięt o*ui za udział
środkina zakup
przyczynili się do i".go ,o,gunizowania i ktory pomogł zebrać kolejne
dztałającym W Z,abrzegu za Pomoc
samochodu dla oSp. iodziękował również Organizacj ą

prezes

osp zabrzeg

finansową na zakup tego samochodu,

dla oSP w Zabrzegu jest
Pan Burmistrz Marian Blachut stwierdził, że z,akup samochodu
jest przyznana przez. Burmistrza i Radę
historycznym wydarzeniem. Dodatkowa kwota
były rożnymi sposobami, zbiorka
Miejską w Czechowicach-Dziedzicach, środki zdóby*ane
p-omogł rownież zdobyc dodatkowe środki
mieszkańcó w zabrzega, jak piknik rodzinny, który
za co wszystkim bardzo dziękuję,

podatkowych, co będzie skutkowało
Burmistrz omówit nadchodzące ,miany w przepisach
w środkachfinansowych dla Samorządow,
Łękawa za udostępnienie Stadionu
Sottys podziękował Dyrektorowi MOSiR Panu Pawłowi
Sportowego na Piknik Rodzinny,
Zabrzega za przybycie
Sołtys podziękował gościomi zebranym mieszkańcom

i

zakonczył

zebranie.

Na tym zakończono protokoł.
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Protokoł sporządziła: Alicj a KuboszeJ<
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w 7,abrzega

Zabrzeg,20.09 .2019 r.
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Porządek Zębrania Wiejskiego w Zabrzegu

1. Otwarcie

2.
3.
4.
5.

6.
7,
8.

zebranta.

Przywitanie zaptoszonych gości.
Wybor sękretarza zębrania.
Przyjęcie porządku zebranta.
Powołanie Komisji Wnioskow i Uchwał (pełniącej zarazem funkcję Komisji
Skrutacyjnej).
Przyjęcie protokołu Zebrania Wiejskiego z dnia 24.05.2019 r.
Przyjęcie sprawozdania Sołtysa.
Podjęcie uchwał w sprawach:
nr 4l20I8 z dnia 28.09.2018
zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019
_ przedstawienie propozycji nowych zadań do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego na rok 2019
- propozycja do budzetu Gminy na2020 r.
- przedstawienie prop ozy cji wykorzystania środków, które będą zapisane
w uchwale budzetowej Gminy na2020 r.
- przedstawienio prop ozycji zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
- uchyleni e zadań zawafiych w uchwale

na lata 2019-202I

ę zadafi do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej narok2020
- ustalenie zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej między zębtaniami wiejskimi.
- propozycj

9.

Dyskusja - przy każdej uchwale
10. Wolne wnioski
l l . zakończenie zebrania
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