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Załącznik ilf

Bronów 30.09.20l9r,

PRoToKoŁ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKOW
Z ZE,BF.ANIA WIEJSKIEGO W BRONOWIE

Komisja Uchwał i Wniosków, powołana w głosowaniu jawnym podczas Zebranta Wiejskiego
w Bronowie w dniu 30,09.2019r. obradowaław składzie:

a)
b)
c)

2.

Józęf
Krętosz Andrzej
Maria Szkucik

przewodniczący,

§oszka

członek,
członek.

Komisja zaprotokołowałanastępujące uchwały:

a)

przyjęto sprawozdanie Sołtysa za okres sprawozdawczy otaz protokół z ostatniego
zębraniawiejskiego - Uchwała nr

1

b) uchwalono propozycje zadń budZetowych sołectwa na rok

2020

Uchwala nr 2

c)

uchwalono propozycje zadń budZetowych sołęctwa Bronów w ramach funduszu

d) uchwalono propozycje zadań budZetowych dla Gminy

w

Czechowicach-

Dziędzicach na rok 2020 - Uchwała nr 4

e)

f)

uchwalono propozycje zadańbudZetowych dla Starostwa Powiatowego w BielskuBiałej na rok 2020 - Uchwała nr 5

uchwała

w

sprawie upowaznienia

SoĘsa do dokonania zmian

będących w dyspozycji sołectwa jeślizajdzietakapotrzeba

3.

budZetowych

- Uchwała nr

6

Komisja zaprotokołowałanastępujące wnioski:

a) Wniosek do

Strazy Miejskiej o rozbudowanie monitoringu wTaz

w centrum sportowo-rekreacyj nym.

b) Wniosek iolników

o

nłrrócenie

się do Urzędu

z

megafonem

Marszałkowskiego

folii pochodzącychz kiszonek.
wykonanie skutecznyóh blokad wjazdu na tereny
wzdłuż
sportowe
boiska od strony ul. A. Czyża i ul. Kolorowej wru
z postawieniem tabliczek informacyjnych dotyczy to samochodów i motorów
o dofinansowanię utylizaqi

c) Wniosek do MOSiR-u o

z motocyklami, a straż Miejska skoro jest monitoring o wyegzekwowanie

tego

zakazu.

d)

Wniosek o udostępnienie boiska sportowego pozostałym mieszkańcom naszego
sołectwa (czyli nie zamykanie ogrodzenia na klucz w trakcie dnia). Boisko
sportowe było budowane z myśląo mieszkńcach całego sołectwa nie tylko
stow arzy szeniach sportowych.
Wniosek do MOSiR-u o zakup traktorka do koszenia trawy na obiekcie.

e)

Wniosek do MOSiR-u o wymianę urządzeń reI<teacyjnych na terenie centrum

D

sportowo -rekreacyj nym.
g) Wniosek o zabudowę ławki na przystaŃu w centrum Bronowa koło kapliczki.
h) Wniosek o ustawienie znaku nazw ulicy Gajowej na shłzyżowaniu ulicą

i)

z

Kopaniny.

Wniosek o wykonanie mijanki na ulicy Olchowej na wysokości posesji pana

Borowskiego.
Wniosek o usunięcie garbów na ulicy Kopaniny.
k) Wniosek o skontrolowanie położenia nakładki asfaltowej na ulicy Alojzego Czyźa,
i likwidacja miejsc, w których powstają kńuże wody podczas opadów co wpływa
na b ezpieczeństwo ucze stników ruchu dro gowe go.
1)
Wniosek o uzupełnienie nakładki asfaltowej na skrzyzowaniu ulicy Poprzecznej
i ulicy Alojzego Czyża.
m) Wniosek o popralvienie umocnień brzegu rowu wzdłuz ulicy Pod Polem.
n) Wniosek o zabezpteczenie miejsc na rowie, które podmywają jezdnię ulicy
Woźniackiej.
o) Wniosek o poprawę widoczności i wykoszenie skrzyżowania ulicy Miodowej
i ulicy Ks.Jana Kunza.
p) Wniosek o budowę zaplecza sportowego.
q) Wniosek o zabezpl,eczenie i przekwalifikowanie gruntów przy kościelepod
parking samochodowy.

j)

Podpisy Komisji Uchwał i Wniosków

l. l

2 ffińn rrą
J.

"{

Oh*rł, g^Jr*Ą

óffi",

Marian Derlich

