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WIEJSKIEGO W BRONOWIE

(zebranie odbyło się w dniu 30.09.2019r. o godz. 1800 w sati OSP Bronów)

1.
2.

Zebrartiu przewodniczył zgodnie z obowiąatjącym statutem sołeckim, sołtys Bronowa
Marian Derlich, który otwofzył zebranie.

Na początku SoĘs ptzywitał biorącego udziń w zebraniu Burmistrza Czechowic-

Dziędzic pana Mariana BłachlPjego zastępcę Macieja Kołoczka, Przewodniazącego
Rady Miejskiej Dąmiana Żelaznego, Dyrektora MOSiR Pawła Łękawę, Prezesa OSP
Bronów Tadeusza,Szkucik, Nacżelnika OSP Bronów Andrzeja Krętosz, Prezesa UKS
Bronów Jakuba Brzuskę, Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów Michała

Krawczykiewicza, Przewodnigzącą Rady Rodziców Mirosławę Ferugę oraz przybyłych
mieszkanców Bronowa.
3.

W wyniku wpisanych na listę obecności 32 mieszkńców sołectwa zebranie uzyskało
status zebrańa wame go

4.
5.

Zglącznlk_nr2\
Przedstawienie porządku zebrania (Zą!ączo!k nr_!) , który zatwietdzono w głosowaniu
(

jawnym jednogłośnie.

Przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania, Z polvodu braku kandydatów z pośród
uczestników zębrania Sołtys zaproponował pana Andrzeja Borowski, który wyraził
zgodę, kandydaturę przyjęto j ednogłośnie.

6.

7.

Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wnioskow. Zaproponowano kandydatów:
Marię Szkucik, Andrzeja Krętosza t Jozefa Soszkę. Kandydaci zgodzili się i w
głosowaniu jawnym jednogłośniepowołano Komisję Uchwał i Wniosków.

Sołtys odczytał protokół

z

poptzedniego Zębrania Wiejskiego.

wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie.

Do protokołu nie

Przystąpiono do odczytania protokołu z ostatniego zebrania sołeckiego oraz
sprawozdania z dzińa|ności Sołtysa i Rady Sołeckiej z ostatniego okresu. Do protokołu
sprawozdania nie r,vniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie(Załącznik nr 3).

9,

Sołtys odczytaŁ propozycje do zadan Budżetrr Sołectwa Bronów na2020t:

a)
b)

Projektowanie oświetlenia uI. Międzyrzeckiej
Budowa pomieszczeń sportowo-sanitarnych
na boisku sportowym

Razem

P.oooriu

-

3 000,00 zł.

-

6 013,53 zł.

9 013,53 zł.

budzetowa Sołectwa została przyjętaw głosol,1,aniq jawnym jednogłośnie.

10. Sołtys odczylał propozycję do zadań Budzetu sołectwa Bronów w ramach funduszu
sołeckiego na2020r.:

Qrrt,s

Dofinansowanię dztałalnościKola Emerytów i Rencistów - 2000,00 zł.
(w rarnach spotkań z mieszkańcami)
b) Dofinatrsor,vanie obchodow Dnia Dziecka
- 2000,00 zł.
(w rarn ach spotkari z mięszkańcami)
c) Dofinansowanie OSP Bronów (działalnośćbojow,a) - 2000,00 zł.
d) Dofinal-isowanie organizacji dożynek sołeckich (w ramach spotkań z
mieszkańcami)
- 7000,00 zł.
e) W ramach spotkań zmieszkańcami dofinansowanie imprezy plenerowej
rozpoczęcie rvakacji z Rotuzem
- 2000,00 zł.
pomieszczeń
Remont
w
budyŃu
-16563,47 zł,
OSP
0
g) Wymiana urządzeń sportowych w centrum
spońowo-rekreacyjnym
- 5000,00 zł,
h) Dobtrclowa oświetlenia ul. A. Czyża
- 2000,00 zł,
i) Projekt zagospodarowania gruntów wzdłużboiska sportowego
i centrum sp orto wo -rekreacyj ny m z uw zględni eni em
zaprojektowania budowy parkingu
- 3000,00 zł.

a)

Razem

-

Propozycję do funduszu sołeckiego przegłosowano jednogłośnie,

1l.

41563,47 zł.

Sołtys odcąĄał propozycje do zadań Budżetu Gminy Czechowic e-Dziedzicę na2020r:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

Budolva kompleksu szatnioweg o wraz z sanitariami przy boisku spońowym w
Bronowie.
Przebuclowa ul. Stawowe Pole.
Budoi,va chodnika wzdłużulicy Międzyrzeckiej,
Budowa oświetlenia na ulicy Międzyrzeckiej.
Rozwiązanie spraw związanych zkana|izacją sołectwa Bronów .
Wykup lub zabezpieczenie pozostałych gruntów ptzylegających do boiska
spońor,r,e go z pr 7,ęznaczeniem na cel publiczny.
Podjęcie działań zmierzających do przebudowy ulicy Alojzego Czyżaw
odcirrl<u nie przebudo\Manym do granic sołectwa.
Podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie wykaszania rzeki
Iłownicy oraz większych cieków, które nie obejmuje w swym zakresie spółka
wodna.
Projekt przebudowy ulicy Kopaniny wraz z pozwo\eniem na budowę.
Dobudowa ośr,vietlenia ul. A.Czyża.
Remont ulic utwardzonych.

Propozycje przljęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

12. Sołtys odczylał propozycje do zadań BudZetu Powiatu naż020n

a)

Wykonanie projektu przybudowy uI. A, Czyża w częścinie objętej tegoroczną
inwestycją na odciŃu od pętli autobusor,vej do sołectwa Landek

b)

lJsunięcie z rowów przydrożnych drog w administracji powiatu samosiejek i drobnego
drzewostanu oIaz udrożnienie rowów przydrożnych i wyczyszczenie studzienek
deszczowyclr.

c)

Wykonanie projektu przebudowy ulicy Ks.Jana Kunza.

Q&^

13.

cl)

Zabezpieczenie urrviska na cieku wzdłłtżulicy Rudzickiej.

e)

Wykonanie proiekttl przebudowy rrl. Międzyrzeckiej.

0

Budowa chodnika wzdłużul. Międzyrzeckiej.

Sołtys przedstawił propozycję udzielenia mu zgody przez Zebranię na przesunięcia
środków finansowych jeślibędzie zachodziła taka konieczność.Propozycję uchwały
ptzyjęto

j

edno gło śnie.

l4. Przystąpiono

do wysłuchania wolnych rłniosków w sprawach biezących:

a) Wniosek do

Strazy Miejskiej o rozbudowanie monitoringu wTaz z megafonem

w centrum sportowo-rekreacyjnym.

b) Wniosek rolników o zwrócenie się do Urzędu

c)

Marszałkowskiego

folii rolniczych pochodzących z kiszonek.
Wniosek do MOSiR-u o wykonanie skutecznych blokad wjazdu na tereny
sportowe wzdłużboiska od strony ul. A, Czyża i ul. Kolorowej wTaz
z postawienięm tabliczek informacyjnych dotyczy to samochodów i motorów
z motocyklami, a straz Miejska skoro jest monitoring o wylgzekwowanie tego

o dofinansowanie utylizacji

,,",,]l

zakazu.

d) Wniosek o

udostępnienie boiska spońowego pozostałym mieszkańcom naszego
sołectwa (czy|i nie zamykanie ogrodzęnia na klucz w trakcie dnia). Boisko
sportowe było budowafle z myśląo mieszkańcach całego sołectwa nie tylko
stowarzyszeniach sportowych.
e) Wniosek do MOSiR-u o zakup traktorka do koszenia trawy na obiekcie.
f) Wniosek do MOSiR-u o wymianę urządzeń rekeacyjnych na terenie centrum
spońowo-rekreacyj nym.
g) Wniosek o zabudowę ławki na przystanku w centrum Bronowa koło kapliczki.
h) Wniosek o ustawienie znaku naz\w ulicy Gajowei na skrzyżowaniu z ulicą
Kopaniny.
i) Wniosek o wykonanie mijanki na ulicy Olclrowej na wysokościposesji pana

j)

,n**I,jT5"ilil#ff i:i:i:i;,x,.,l'fi Lfi:3i^llJ*.,

na ulicy
Alojzego Czryża i likwidacja miejsc, w których powstają kałużewody podczas
opadów co wpływa nabezpieczeństwo uczęstników ruchu drogowego.
l)
_, - Wniosek o uzupełnienie nakładki asfaltowej na skzyżowaniu
ulicy Poprzecznej i ulicy Alojzego Czyża.
m) Wniosek o poprawienie umocnień brzegu rowu wzdłtlz ulicy Pod Polem

k)

n) Wniosek o zabezpieczenie mieisc na rowie, które podmywają jezdnię ulicy

o)

Woźniackiej.

- Wniosek o poprawę r,vidoczności i wykoszenie skrzyzowania
ulicy Miodowej i ulicy Ks.Jana Kunza.
p) Marian Derlicli - Wniosek o budowę zaplecza sportowego.
q) Andrzej Krętosz - Wniosek o zabezpieczenie i przel,walifikowanie gruntów przy
kościelepod parking samochodowy.
Burmistrz Marian Błachut po r,łrysłtrchaniu wnioskólv mieszkańców wyjaśniłjak
konstruowany jest budzet Gminy i str.vierdził , że będzie trudno zrealizować wszystkie
potrzeby sołectwa Bronów a \węez jest to nie mozliwe. Powiedział, że nie wiadomo
na tym etapie jakie będą dochody Gminy i Ze wpłl.wry z podatków PIT będą znacznie
mniejsze co wpłynie na możliwościin,uvestycyjne na ltolejne lata. Podziękował za
zaproszenie na zębranię sołeckie. Następnie Sołtys Marian Derlich w irnieniu całego
sołectwa Bronów podziękował za wykonane inwestycje rozbudowę szkoły
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przebudo\,vę Llljcy Bronowskiej i A. Czyża oTaz Wraztł nadzieję,
przyszłorocznym budZecie zrea|izować budowę szatni dla spońowców.

że uda się

l5. Komisja Uchwał i Wniosków

w

przystąptła do odczytania swojego protokołu (Załącznik
nr_O W głosowaniu protokół Komisji Uchwał i Wnioskór,v przyjętojednogłośnie.

l6,

Sołtys podziękował wszystkimzaprzybycie i na tym zebrarię zakończono.

protokołował:

Andrzej Borowski

-

Sekretarz Zebranla Wiejskiego

w zŃączeniu:

Zalączniknr 7
Załączniknr 2

gości,

Zalączniknr

3

- porządek Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bronórv,
- lista trczestników zebranta mieszkańcólv Bronowa oraz zaproszonych

- sprawozdanię z działalnościSołtysa i Rady Sołeckiej za okres

sprawozdawczy,

Za|ączniknr

4

- protoltół

Komisji Uchwał i Wniosków

sOŁTYS

Oaaą
ffarian Derlicll
,i

Załączniknr

/-i

sołectwo Bronów

P o rzq

ct ek

Z e b r ania Wi ej s kie g o S ołectw a B
w dniu 30.09.2019r.

ron

ów

l.

Ohuarcie zebrania przez Sołtysa Bronolua.
2. Prąłuitanie zaproszonych gości.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania,
4, Przedstawienie porzqclku obrad i jego zatwierdzenie prze: gło"^tnvanie jawne.
5. Wybór sekretarza zebrania (protokolanta) przez głosowanie jawne,
6. IĄ/ybor Komisji Uchwał i Wniosków vl głosowaniu jawnym
7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego oraz Sprawozdanie z
działalnościSołtysa i Rady Sołeckiej.
8. Zglaszanie uwag do protokołu z poprzedniego zebrania i przyięcie protokołu w
glosowaniu jawnym.
g. -Propozycja zadań w raruach środków do dyspozycji Sołechua na 2020 r.
na 2020r.
10. poijęc"ie uchłałw sprawie zgłoszonych propozycji w, l,ąmach bttdżetu Sołectwa
w
ramachfunduszu
2020r
l t. pripozycje zadan śioclków do clyspozycji Sołectu,a Bronów na
sołeckiego.
t2. podjęciJ uchłaływ sprawie zacJań zgłoszonychw ramachfullduszu sołeckiego na 2020 r.
l3. Propozycje zadan inwestycyjnych do budzetu Gminy na 2020r,
r.
14. poijęc'ie uchwał w sprawie zgłoszonych zadań inluestycyj nych dla GminY w 2020
r,
2020
na
Powiatowego
15. Pripozycje zadań inmestycyjnych do budzetu Starostwa
l6. poijęcie uchwał w sprawie zgłoszonych zadan inluestycyjnych dla Starostwa

Powiatowego w 2020 r.

l7, pocljęcie uchuały w sprawie upoważnienia Sołtysa do mozliy,oŚci dokonania zmian
buiz'etoryrh gminy li, ,.amach środków finansowych bęclclcych w dyspozycji sołechua
Bronów jezeli będzie zachodziła taka potrzeba.
l8. Spraluy biezqce dyskus.fa i wolne wnioski.
l 9. Wystqpienia zaproszonych gości.
2 0. Zamknięcie zebrania,

ŁTYS
gńa

Ma7ian Derlich

