RADA SOŁECKA

w ?.abrzega
Gn Czcclpwle-Mdricc

Zńrzeg,

dnia 20.09 .2019

Uchwała nr Ilż0I9
Zebrania Wiejskiego w Zabrzegu

z dnia

20.09 .2019 r.

w sprawie zmniejszenia wartościzńania zawartego w Uchwale nr 4l20I8 z dnia28.09.20l8
funduszu
- propozycj i do zńńbudzętu Sołeclwa Zabrzegna rok 2019 w ramach
sołeckiego.

§l
Na podstawie §6 Statutu Sołectwa Zabtzeg(gmina Czechowice-Dziedzice) Zebranie Wiejskie
zmńejsza wartośćzadania:
.- argańzacja Majówki Zabrzeskiej o kwotę 3 338 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RADA SOŁECI(A

w Z,abtzega
Gn CzchotylcłDdo&ice

Zabrzeg, dnia 20,09

.20 19

Uchwała nr żlż0I9
Zębrania Wiejskiego w Zabrzegu
z dnta20.09.2019 r.
w sprawie zmian propozycji do zadań budZetu Sołectwa Zabrzeg na rok Ż019 w ramach
funduszu sołeckiego.
Na podstawie §6 Statutu Sołectwa Zabrzeg(gmina Czechowicę-Dziędzice) Zebranie Wiejskie
uchwala:

§1

Propozycje do zńńbudZetu sołectwa Zabrzegna rok 2019:
- Zakup średniego samochodu pożarniczego przęz OSP Zabrzeg _ 2 000 zl
- Orgańzacja spotkń integracyjno-kulturalnych - 1 338 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Pan Marian Błachut
Burmistrz Czechowic-Dziedzic

WNIoSEK

z

dnia 2I lutego żOI4 t, o funduszu sołeckim
(Dz. U, z dńa 12 marca 2014 r.) oraz Uchwały nr 4lż0I8 zebrania wiejskiego sołęctwa
Zabrzeg z dnia 28 wrześni a 20IB r. wnoszę o uwzględnienię w projekcię budzetu rea|tzacji

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy
przedsięwzięć:

1.

2.

Dofinansowanie zakupu samochodu strazackiego dla OSP Zabrzeg - Ż 000 zł
Organizacja spotkń integracyjno-kulturalnych * 1 338 zł

Uzasadnienięm przyjęcia re/1izacji pierwszego przedsięwzięcia jest zapewnienie
ma na
bezpieczeństwa mięszkńcom sołectwa Zabrzeg, natomiast rea\izacja drugiego zadania
celu wspierać integrację mieszkańców.
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RADA SOŁECKA
w T.abrzega

Zabrze g, dnia ż0,09 .ż0I9

6m. CzeclrorvkaDddzice

Uchwała nr 3l20I9
Zębranta Wiejskiego w Zabrzegu
z dnia20.09.2019 r.
W sprawie zadańdo projektu budzetu Gminy Czechowicę-Dziędztce na rok 2020.

Na

§ 4 pkt 1 uchwały Nr

Rady

Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zńrzeg.
(Dz,IJrz, Woj. 51. Nr 157, poz.3017.)

podstawie

XXIII/216108

Zębranię Wiejskie w Zabtzegu
Uchwala:

§1
przedstawienie do projektu budżetu Gminy Czechowicę-Dziedzice na rok 2020 zadań
określonyc h w zńączniku do niniej szej Uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

W

RADA §OŁECKA

Zńrzeg,

w Zabrzegu

dnia ż0.09.ż0I9 r.

Gn CzechtricłDdoddce

Burmistrz Miasta i Gminy
Czechowice-Dziedzice
zwtązku z przagotowaniem projektu budzetu Gminy Czechowice-Dziedzicę
2020, Rada Sołecka w Zabrzegl uprzejmie prosi o wprowadzenie do bud:Żetu

W

na rok

następujących

.

tematów:

,,

2.
3.

Termomod ernizacja,,starej " części budyŃu SzkoĘ Podstawow ej w Zabrzegl
Wykonanie monitoringu na terenie stadionu w Zabrzegu
Wykonanie przebudowy placu przed budynkiem OSP Zabrzeg (m.in. wYdzielenie

4.
5.
6.

placu do ćwiczeń)
Budowa parkingu przy Stadionie LKS ,,Sokół" Zabrzeg
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Grzybowej, ul. Struga orazul Makowej
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Do Zapory - odcinek od ul. PYtla do ul.

7.
8.

Janoszka
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej
Wykonanie punktu oświetleniowego przy ul. Ks. Londzina

1

Zwracarty się równiez zvprzĄmąprośbą o zńezpieczenie dodatkowYch Środków
w budżecie nażOż0rok, na następujące przedsięwzięcia:
- wyciŃę i formowanie drzew (np. utrudniających widocznośćlub stwarzającychzagroŻenie)
- modernizacj ę starych puŃtów oświetleniolyych
- modernizacj ę uszkodzonych przepustów wodnych
- czyszczenie rowów przy ulicach gminnych
traw
- przeprowadzenie odko marzania
- wykaszanie

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych propozycji.
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RADA SOŁECKA
w Zabrzegu

Gm.

Czechowlcc-Mo&lcł

Zabrzeg, dnia

20 .09

.2019

Uchwała nr 4l20I9
Zebrania Wiejskiego w Zabrzegu
z dnia20.09.2019 r.

W sprawie przedstawienia propozycji wykotzystania środków, które będą zaPisane
w Uchwale Budżetowej Gminy Czechowicę-Dziędzice do dyspozycji Sołectwa Zabrzeg
w 2020 roku.

Na

podstawie

§ 4 pkt 1

uchwały Nr XXIIIr|2I6|08 Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zabrzeg.
(Dz.TJrz. Woj. Ś1. Nr 157, poz.3§|7 .)

Zębranię Wiejskie w Zńtzegu
Uchwala:

§1
przedstawienie propozycji wykorzystanta środków, które będą zapisane w Uchwale
Budzetowej Gminy Czechowicę-Dziędzice na rok 2020 do dyspozycji Sołectwa Zabrzeg,
określone w załącznikach do niniejszej Uchwały.

§2
Uchwała wchodzi'w życie z dniem podjęcia.
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RADA SOŁECKA
w Zabrzegu

Zńrzeg, dnia 20.09.2079

Gn Czchorrykc-Dridrice

t.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czechowice-Dziedzice

środkifinansowę
Rada sołeckaw zabtzeglzwracasię z prośbą, aby przydzielone
budzetu narok2020
pTzęzGminę Czechowic ę_Dziedzice _ 128 842 z\przypisać do projektu
dla następuj ących tematów:

Wydział InwesĘcj i i Zarządu Drogami

:

zł
10 000 zł
10 000 zł
7 000 zł
10 000

Wykonanie projektu ul. Pasiecznej
Nakładka asfaltowa na ulicy Struga
Nakładka asfaltowa na ulicy Makowej
.Wykonanie projektu oświetleniaul. Siennej

Wydział księgowości:
Dotacja do Miejskiego Domu Kultury:
Józefa)
wsparcie finansowę koŃursu kolęd (organizowanego przęzchór św.
Wsparcie fi nansowe KGW,,ZabrzeżaŃi"

Fundusz sołecki

Wydział Promocji Kultury i Sportu:

4 000
4 000

4|

zŁ
zŁ

563,47 z|

3 000 zł

Rajd rowerowy
Spotkania integracyj no-kulturalnę

14 278,53 zł
10 000 zł

Majówka Zabrzęska
{

Szkoła Podstawowa w Zabrzegu
Memoriał Henryka Puzonia
Bieg Śladami ks. Londzina
Dzięń dziecka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
LKS,,Sokół" Zńrzeg
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji,

3 000 zł

2 000 zł
5 000 zł

5 000

zł

RADA SOŁECKA
w Zabrzegu

Gm" Czechowice.Dliedzice

Zńrzeg,

dnia ż0 .09 .2019

Burmistrz Miasta i Gminy
Czechowice-Dziedzice
Rada Sołeckaw Zabrzeguzwracasię z prośbą o podział kwoty funduszu Sołeckiego na
następujące zadania:

1.

2,
3.

4.

'

5.
6.

Dofinansowanie do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach:
- Wsparcie finansowe Ogniska Muzycznego - 5 000 zł
- Wsparcie finansowe Zespołu Regionalnego - 5 000 zł
Dofinansowanie zakupu wyciągarki samochodowej dla OSP Zabrzeg - 10 000 zł
Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - II 563,47 zł
Zakuppaczekdla dzieci z okazji Mikołajek -3 000 zł
Dofinansowanie organizacjt dożynęk-ż000 zł
Dofinansowanie remontu łazienki w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu -5 000zł

SUMA: 41

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji.

563,47 zł
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Wniosek sołectwa w sprawie ptzęznaazenia środków funduszu sołeckiego

Zabrzeg, dnia 20.09,20 1 9
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}#1$

Marian Błachut
B u rmistrz Czech owi c-Dziedzic
WNIoSEK

Na podstawie art. 5 ust. \-4 z dnta 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
72 marca 2014 r,) oraz uchwały Nr 4lż0I9 zębrania wiejskiego sołectwa Zńrzeg

z
z

dnta
dnla
przedsięwzięć:
20 września2019 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budzetu realizacji

1.

Dofinansowanie do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziędzicach:
- Wsparcie finansowe Ogniska Muzycznego
- Wsparcie finansowe Zespołu Regionainego
Powyzsze przedsięwzięcia mają słuzyć rozwijaniu zdolności artystycznychmłodzieży,
atakże pożytecznemu spędzaniu ich wolnego czasu.
2. Dofinansowanie zakupu wyciągarki samochodowej dla OSP Zabrzeg - powyzsze
zadanię ma słuzyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańcow sołectwa
3. Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - poprawa bezpteczeństwa - powyzsza ulica
: jest bardzo ruchliwa, zwłaszcza w dni wolne od pracy (dojazd do Jeziora
Goczałkowickiego),
4. Organizacja spotkania mikołajkowego - realizacja przedsięwzięcia ma słuzyć
integracj i naj młodszych mieszkańców sołectwa.
5, Organizacja dozynek-realizacja przedsięwzięcia ma słuzyć integracji mieszkańców,
or az W mlanie do świadczeń,
6. Dofinansowanie remontu łazienki w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu - realtzacja
przedsięwzięcia ma słuzyó poprawie warunków najmłodszych mieszkańców
sołectwa,

Szacowane wydatki budzetu związane z rea|tzacją przedsięwzięć wyniosą 41 563,47 zl
i składają się z następujących pozycji:
1. Dofinansowanię do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach:
- Wsparcie finansowe Ogniska Muzycznego - 5 000 zł
- Wsparcie finansowę Zespołu Regionalnego - 5 000 zł
ż. Dofinansowanie zakupu wyciągarki samochodowej dla OSP Zabrzeg - 10 000 zł

3.

4,
5.
6,

Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - I1 563,47 zł
Zakup paczek dla dzięci z okazji Mikołajek - 3 000 zł
Dofinansowanie organizacji dożynek - 2 000 zł
Dofinansowanie remontu łazienki w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu -5 000zł
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RADA SOŁECKA
w 7-abtzega

Gn CzchorrykłMc&icł

Zabrzeg, dnia 20.09 .2019

Uchwała nr 5lż019
Zębranta Wiejskiego w Zabrzegu
z dnia20.09.2019 r..

W sprawie zadń do

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czechowice-

Dziedzice na lata 20 I 9,202l

uchwały Nr XXIII12I6108 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zabtzeg.
(Dz.IJrz.Woj. Śl. Nr 157, poz.3017,)

Na

podstawie

§ 4 pkt 1

Zębranię Wiejskie w Zabrzegu
Uchwala:

§1

przedstawienie propo zycji zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego GminY
Czechowic e-Dziędzice na |ata 2019-ż02I okręślone w załącznlku do niniejszej UchwałY.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

;W

RADA SOŁECKA
w Zabrzegu

6nn"

Zabrzeg, dnia 20.09.2019 r.

Czechowice,Dzidzice

Burmistrz Miasta i Gminy
Czechowice-Dziedzice

Rada Sołecka w Zabtzegu uprzejmie prosi o wprowadzenie do budZetu Gminy
Czechowice-Dziedzicę zadń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 20|9,202l.
Plan ten zakłada:

1.

Podjęcie starń

o zakup

działki przy Szkole Podstawowej

w

Zabrzegu

w

celu

wybudowania hali sportowej oraz boiska.
2. Budowa kana\izacji w dzielnicy Zapora - odcinek ul. Do Zapory (od posesji p. Maśka
do korony jeziora) vffazzprzylegŁymi ulicami.
J. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budyŃu Szkoły Podstawowej oraz budyŃu
Przędszkola Publicznego.
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" RADA SOŁECKA
w ?-abtzega

Gn czechorłkłDdorlrice
Zabrzeg, dnia 20,09,20 1 9

Uchwała nr 612019
Zebr an\a Wiej skie g o w Zabrzegu
z dn\aż0,09,ż0l9 r,

w

starostwa
sprawie zadatl do projektu budżetu

powiatowego

w

Bielsku_Białej

na rok 20ż0.

Napodstawie§4pktluchwałyNrXXIII/216108RadyMiejskiej
Statutu Sołectwa Zabrzeg,
dnia 1 lipca 2008 r, w sprawie
z
w Czechowicach_Dziedzicach
(Dz,IJrz,Woj. Sl, Nr 157, poz, 3017,)

Zębr anie Wiej skie w Zabrzegu

Uchwala:

§1
PrzedstawieniedoprojektubudżetuStarostwaPowiatowegowBielsku-Białejzadania
Uchwały,
określone załącznikudo niniej szej

§2
podjęcia,
Uchwała wchodzi w życie z dniem

§oŁTYs ZAB?J;EG^
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RADA SOŁECKA
w 7abrzegl

Gn Czechorłlce-Mo&ice

Zabrzeg, dnia 20.09

.20 I 9

Uchwała nr 612019
Zębranta Wiejskiego w Zabrzegu
z dnia20.09.2019 r.

W sprawie

zadan do projektu budzetu Starostwa Powiatowego W Bielsku-Białej

na rok 2020,

uchwały Nr XXIII12I6I08 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnta 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zabrzeg.
(Dz, IJrz. Woj , Sl. Nr 1 5 7, poz. 3017 .)

Na

podstawie

§ 4 pkt 1

Zebranię Wiejskie w Zabrzegu
Uchwala:

§1
przedstawienie do projektu budzetu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zadania
określone zńączniku do niniej szej Uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§oŁTYs 7,ABRaEGĄ

RADA

soŁEclą

w T.abrzeglt

cln czechorłtce-Dzicddce
Zabrzeg,20.09.ż0I9 r,

starostwo powiatowe
w Bielsku-Białej

Z^RZĄD POWIATU

w

WzwązklzprzygotowaniemzęstawieniazadńdoreaIizacjiRadaSołecka
do projektu budżetu powiatu bielskiego
zabrzegauprzejmie prosi o wprowadzenie

na[OŻOrokorazdoProgramuRozwojuLokalnegonastępującychtematów:
przejścia dla
na ul, sikorskiego wraz z budową
chodnika
i
budowa
1. zaprojektowanie

pieszychpodnasypemkolejowym-odcinekodulicyGminnejdoskrzyŻowaniaz
v|icąZabrzeską

2.Wykonanienakładkiasfaltowejnaul.DoZapory.częścinieobjętejkanalizaĄą.
3.Ułożenigkorytekodprowadzającychwodęnadalszymodcinku"]?1Ząory(droga
w44305,odcinekpomiędzyskrzyżowaniamiulicKs.LondzinaiPytla).
Zapotą na istniejącYm rowie,
pod
parkingowych
miejsc
4. Utworzenie

5. [:LH.,1:;Jli3:_
6. i:ŁH:}e

chodnik

(od skrzyżowania z ul. Pl,tla
chodnika w ciągu ul. Do Zapory

a

ptzy

ul. waryńskiego na odcinku od ul. objazdowej

do

pasa drogowego zv'ilązafle
utrz;łnania porządku w obrębie
i przepustów,
zieleniwysokiej, utrzymanie rowów
z koszenięm traw, pielęgnacja

7. śff#l;.zne,zabiegi

,!

naszej propozycji,
Prosimy o pozytyvrn e rczpatrzenie
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RADA SOŁECI(A
w Zabtzegu

Gn czechorłicłDziodzice
Zabrzeg, dnia

20 .09 .20 l 9

Uchwała nr 7l20I9
Zebrania V/iejskiego w Zabrzegu
z dnia20.09.2019 r.

W

sprawie ustalenia
zebraniami wiejskimi.

zadń

dla Sohysa

i

Rady Sołeckiej do rea|izacji międzY

uchwały Nr XXIIIl2t6l08 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zabrzeg.
(Dz.IJtz. Woj. Ś1. Nr 157, poz.3017 .)

Na

podstawie

§ 4 pkt 1

Zebranie Wiejskie w Zabrzegu uchwala:

§1

Sołtys, między zebraniami wiejskimi możę przedstawiĆ propozycje

ZmIanY

wykorzystania środków, które są zapisane w uchwale budżetowej do dyspozycji sołectwa na
dany rok, po uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RADA SOŁECI(A

.

w Zabrze3u

Gn CzcchmieĘiąhlce

Podział środków finansowych na 2O2O rok,
kwota I2B B42 zł
(zwyfuieleniem kwoty 41-563,47 zł- na fundusz sołecki)
Organizacja

LKS ,,Sokół"

Kwota
zatwierdzona
5 000

zł

Opis zadania
Zakup stroj ow

sp

ortowych

Zabrzeg

Wydział
Inwestycji
i Zarządu Drogami

Szkoła
podstawowa

Rada sołecka

i0

000 zł
10 000 zł
10 000 zł

Wykonanie projektu ul, Pasiecznej
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Struga
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Makowej

5 000 zł
3 000 zł
2 000 zł

Memoriał Henryka Puzonia
Bieg Śladami Ks. Londzina

3 000 zł
14 278,53ń

Dzieidziecka

Rajd rowerowy
Spotkania inte gracyj ne :
- emeryci - 5 200 zł,

-pszczelarzę-I000zł
- konkurs palm- 1 000 zł

- rada sołecka - 7 078,53 zł

Miejski Dom
Kultury
Wydział Promocji

4 000 zł
4 000 zł
10 000

zł

Energetyka

7 000 zł

SUMA:

87 278,53 zł

KGW ,,Zabrzeżanki"

Chór św,Jozęfa (Festiwal Kolędowy)
Or ganizacja Maj ówki Zabrzeskiej

Wykonanie projektu oświetleniaul. Siennej

Fundusz sołecki:
Organizacja

Kwota
zatwierdzona

Opis zadania

Miejski Dom
Kultury

5 000 zł
5 000 zł

Ognisko Muzyczne
Zespół regionalny

Wydział Promocj i

2 000 zł
3 000 zł

DożyŃi sołeckie

Wydział Inwestycji
i Zarządu Drogami

II

563,47 zł

zł

OSP Zabrzeg

10 000

przedszkole
publiczne

5 000 zł

SUMA:

41563,47 z|

SUMA: I28

842 zł

Mikołajki

Budowa chodnika przy ul.Do Zapory

Dofinansowanie do zakupu wyciągarki
samochodowęi
Dofi nansowanie remontu łazienki

§otTrls zABpeEGA
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RADA SOŁECKA
w Zabrzegu

Grn Crechowice Dzied.rice

Zabtzeg, ż0.09.ż0I9

Komisja Wnioskow i Uchwał w składzie:
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Wnioski do akceptacji Zebrania Mięszkańców Sołectr.va Zabrzeg.
Przyjęcie protokołu Zębrania Wiejskiego z dnia ż4.05.ż0l9 r,
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Głosow za
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!ł. . .. ., głosow przeciw,
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wstrzymujących się

Przyjęcie sprawozdania Sołtysa za okres ż4.05,20l9 r. do 20.09.2019

r,

Głosow za ,..3,.:l,,.., głosów przeciw, ,,:,'.-,*,....,, wstrzymujących się .... _,.....

UchwaĘ:

l.

Głosow za....1./..... glosow przeciw....:,,...., wstrzymujących się ...1.-,..,.,
2. Głosow za .,.-?.."i,,.., głosów przeciw. ,,,..::...., wstrzymujących się ....:...,...
głosów przeciw.....:......, wstrzymujących się ,,.łr....,.
3. Głosow za ....3..łt^...,
Ą,,
4. Głosow za ...,,,Ż.,i...., głosow przeciw. .,.,,,i....., wstrzymujących się ....1-.......
5, Głosorv za.,..,,t,.7....,głosówprzeciw,,...-.',,,,.,wstrzyrnującychsię.....,......
6, Głosow za ,,..,.i.1,... głosow przeciw. ,,..:,-,...., wstrzymujących się .../_.....,
7. Głosow za ...,.,i./.... głosow przeciw.,.,..:.,,.., wstrzymujących się ... ,L..,.,,
.,, głosów przeciw. .,.., wstrzymujących się ",
8. Głosow za ...
g. Głosow za ..,
.., głosów przeciw. ,..., wstrzymujących się ",
,,, głosów przeciw. ,..., wstrzymujących się ",
l0. Głosow za ..,

Projekty Uchwał w załączniku.
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