Bronów 30.09.2019r.

sołectwo Bronów

Uchwała nr I l20I9
Zebrania Wiejskiego w Bronowie

z

dnia 30

września20l9r.

w sprawie przyjęciaprotokołu z ostatniego zebraniawiejskiego oraz sprawozdaniasołtysa

za okres sprawozdawczy między zóbraniami

Na podstawie § 6 Statutu Sołectwa Bronów w Czechowicach
Zębrarie Wiejskie w Bronowie Uchwala:

- Dziędzicach

§1

Przyjmuje protokół z ostatniego zebraniawiejskiego oraz sprawozdanię sołtysa za okres
sprawozdaw czy między zebr aniami wi ej skimi.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

§2

^i

soŁTYs

Qeńą
Marian Derlich

Bronów 30.09.2019r.

sołectwo Bronów

Uchwała nr 2 l20l9
Zebraria Wiejskiego w Bronowie
z dnia 30 września20I9r.
w sprawie propozycji do zadń budzetu sołectwa Bronów na2020r.

Na podstawie § 6 Statutu Sołectwa Bronów w Czechowicach
Zębrarię Wiejskie w Bronowie Uchwala:

- Dziędzicach

§1

Propozycje do zadań budzetu sołectwą Bronowa na 2020r.

1. Projektowanie oświetleniaul.

2.

Międzyrzeckiej

Budowa pomieszczeń sportowo-sanitamych
na boisku sportowym

-Ca

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

-

3 000,00 zł.

-

6 013,53 ń.

Razem

-

901,3,53zł.

YZ

<

soŁTYS

Deńą

Morian Derlich

Bronów 30.09.2019r.

sołectwo Bronów

Uchwała nr 3 lż0I9
Zębrania Wiejskiego w Bronowie
z dnia 30 września20I9r.
w sprawie propozycji do zadań budzetu sołectwa Bronów na2020r.
w ramach funduszu soleckiego
Na podstawie § 6 Statutu Sołectwa Bronów w Czechowicach * Dziedzicach
Zebrantę Wiejskie w Bronowie Uchwala:
§1

Propozycje do ządań budzetu sołectwa Bronową ną 2020r,
w ramach funduszu s ołeckiego
1. Dofinansowante działalnościKola Emerytów i Rencistów

zł.
(w ramach spotkań z mieszkańcami)

2.

Dofinansowanie obchodów Dnia

Dziecka

-

2000,00

-

2000.00

-

2000,00

-

7000,00

z).

(w ramach spotkań z mieszkańcami)

3.
4.

Dofinansowanie OSP Bronów (działalnośćbojowa)
zł.
Dofi nansowanie organi zacji doży nek sołęckich

(w ramach spotkań
zł.

zmieszkańcami)

z mieszkańcami dofinansowanie lmpręzy plenerowej
rozpoczęcle wakacji z Rotuzem
Remont pomieszczeń w budynku OSP
Wymianaurządzeń sportowych w centrum sportowo-rekreacyjnym
Dobudowa oświetlenia ul. A, Czyża
Projekt zagospodarowania gruntów wzdłużboiska sporlowego
i centrum sportowo-rekreacyjnym z uwzględnieniem
zaprojektowania budowy parkingu

5. W ramach spotkań
6.
7.
8.
9.

Razem
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

-

-

2000,00 zł.
-16563,47 zł.
- 5000,00 zł.
- ż000,00 zł.

- 3000,00 zł.

41,563,47 zł.

§2

"

J§oŁTYS
_)erhł

C

Marian Derliclt,

Bronów 30.09.20I9r.

sołectwo Bronów

Uchwała nr 4 l20I9
Zebrania Wiejskiego w Bronowie
z dnia 30 września20I9t.
w sprawie propozycji do zadań budzetu gminy Czechowic e-Dziedzicę na2020r,

Na podstawie § 6 Statutrr Sołectwa Bronow w Czechowicach - Dziędzicach
Zębrante Wiejskie w Bronowie Uchwala:
§1

Propozycj e do zadań budzetu gminy Czechowice-Dziedzicę naż020r,

l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Budowa kompleksu szatniowego wraz z sanitariaml przy boisku spotlowym w
Bronowie.
Przebudowa ul. Stawowe Pole.
Budowa chodnika wzdłużulicy Międzyrzeckiej.
Budowa oświetleniana ulicy Międzyrzeckiej.
Rozwiązanie spraw zsvtązanychzkanaltzacją sołectwa Bronów ,
Wykup lub zabezpieczęnie pozostałych gruntów przylegalącl,ch do boiska sportowego
zpTzeznaczeniem na cel publiczny,
Podjęcie działańzmierzających do przebudowy ulicy Alojzego Czyżaw odcinku nie
przebudowanym do granic sołectwa.

8.

Podjęcie działan mających na celu wyegzekwowanie wykaszania rzeki Iłown|cy oraz
większych cieków, które nie obejmuje w swym zakresie spółka wodna.

9,

Projekt przebudowy ulicy Kopan|ny wTaz z pozwoleniem na budowę.

10. Dobudowa

1

1.

oświetleniaul. A.Czyża.

Remont ulic utwardzonych.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

§2

soŁTYS

,,

Dar."Ą

ItIarian Derlic/ł

Bronów 30.09.20I9t,

sołectwo Bronów

Uchwała nr 5 l20I9
Zębranla Wiejskiego w Bronowię
z dnia 30 wrześnta20I9r,
w sprawie propozycji do zadań budzetu Powiatu na2020r.

Na podstawie § 6 Statutu Sołectwa Bronów w Czechowicach
Zebrantę Wiejskie w Bronowie Uchwala:

- Dziedzicach

§1

Propozycj ę do zadań budzetu Powiatu na2020r.

1. Wykonanie

projektu przybudowy ul, A. Czyża w częścinie objętej tegoroczną
inwestycją na odcinku od pętli autobusowej do sołectwa Landek

2.

Usunięcie z rowów przydrożnych dróg w administrac.ji powiatu samosiejek i drobnego
drzewostanu oraz udroznienie rowów przydrożnych i wyczyszczenie studzienek
deszczowych.

3,

Wykonanie projektu przebudowy ulicy Ks.JanaKunza,

4.

Zabezpieczenie urwiska na cieku wzdłużulicy Rudzickiej.

5.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Międzyrzeckiej,

6.

Budowa chodnika wzdłużul. Międzyrzeckiej.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

§2

,, SoŁTYS

Qań.ą
Marian Derlicll

Bronów 30.09.2019r,

sołectwo Bronów

Uchwała nr 6 l20I9
Zębrania Wiejskiego w Bronowie
z dnia 30 września20I9r.
w sprawie propozycji do zadańbudżetu sołectwa Bronów na2020r.
Na podstawie § 6 Statutu Sołectwa Bronów w Częchowicach - Dziedzicach
Zebrałie Wiejskie w Bronowie Uchwala:
§1

Upoważnia Sołtysa Bronowa do mozliwościdokonaniazmian budZetowych w ramach
środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa Bronów.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

\_..ęoŁrYs
JffiĄ

Ł{rtrian, Derliclt,

Załączniknr '"

,,.

*

Bronów 30.09.20I9r.

PRoToKoŁ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKOW

ZZuBRANIA WIEJSKIEGO W BRONOWIE

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

a)
b)
c)

2.

lózęf
Krętosz Andrzej
Maria §zkucik

przewodniczący,

Soszka

członek,
członek.

Komisja zaprotokołowała następujące uchwały:

a)

przyjęto sprawozdanie Sołtysa za okres sprawozdawczy oruz protokół z ostatniego

zębraniawiejskiego - Uchwała nr

1

b) uchwalono propozycje zadń budZetowych sołectwa I7a rok

2020

Uchwała nr 2

c)

uchwalono propozycje zadń budZetowych sołectwa Bronów w ramach funduszu

d) uchwalono propozycje zadai budZetowych dla Gńiny

w

Czechowicach-

Dziędzicach na rok 2020 - Uchwała nr 4

e)

uchwalono propozycje zadańbudZetowych dla Starostwa Powiatowego w BielskuBiałej na rok 2020

0

uchwała

w

- Uchwała nr

5

sprawie upowżnienia

SoĘsa do dokonania zmian

będących w dyspozycji sołectwa jeślizajdzietakapottzeba

3.

budzetowych

- Uchwała nr

6

Komisja zaprotokołowała następujące wnioski:

a) Wniosek do Strał Miejskiej o

Ó
c)

w centrum sportowo-rekreacyjnym.

Wniosek rolników

o

rozbudowanię monitoringu vlTM

zwrócenie

się do Urzędu

z

megafonem

Marszałkowskiego

folii pochodzącychz kiszonek
Wniosek do MOSiR-u o wykonanie skutecznybh blokad wjazdu na tereny
sportowe wzdłużboiska od strony ul. A. Czyża i ul. Kol,orowej v{raz
z postawieniem tabliczek informacyjnych dotyczy to samochodów i motorów
o dofinansowanię utylizacji

a*r*

tego
Z motocyklami, a straż Miejska skoro jest monitoring o wyegzekwowanie

zakazu.

o udostępnienie boiska spotlowego pozostałym mieszkańcom naszego
dnia), Boisko
sołectwa (czylt nie zamykanie o§rod r"ni iu klucz w trakcie
sołectwa nie tylko
sportowe tyio brrdo *unĆ , myśląo mieszkańcach całego

d) Wniosek

stowarzyszeniach sporlowych.
trawy na obiękcie,
e) Wnioset do MoSiR_., o ruk.,p traktorka do koszenia
centrurn
Wniosek do MoSiR_u o wjmianę urządzeń rekreacyjnych na teręnie

0

spo rtowo -r ekreacyj ny m.

kapliczki,

koło
g) wniosek o zabuclowę ławki na przystanku w centrum Bronowa
na skrzyżowaniu
h) wniosek o ustawienie znaku nazwy ulicy Gajowej

z

ulicą

posesji
wniosek o wykonanie mijanki na ulicy olchorvej na wysokości

pana

Kopaniny.
i)

Borowskiego.
j) Wniosek o usunięcie garbów na ulicy Kopaniny,
na ulicy Alojzego CzYza
k) Wniosek o skontrolo,iuli" położenia nakładki asfaltowej
co wpływa
i likwidacja miejsc, w ktorych powstają kałuze wody podczas opadów
na b ezpie czeństwo uc ze s tników ruchu dro g owe go
l) Wniosek o uzupełnienie nakładki asfaltowej na skrzyzowaniu ulicy PoprzęczneJ
i ulicy Alojzego Czyża.
pod polem,,
m) Wniosek opoprarvilnie umocnień brzegu rowu wzdłuż.oltcy
jezdnię ulicY
n; Wnior"k ć źabezpieczenie miejsc ni rowie, ktore podmYwają
Woźniackiej,
o) wniosek o poprawę widoczności i wykoszenie skrzyżowania ulicy Miodowej
i ulicy Ks.Jana Kunza.
p) Wniosek o budowę zap|ecza spotlowego,
pod
q) Wniosek o zabelpieireni. i prr.kri,ulifikowanie gruntów przy kościele
parking samochodowy.

Podpisy Komisji Uchwał i Wniosków

1.

/

2 , fflłon r{.r{.%
J.

ęh*ri,

"i

g,-fu*Ą

óm",
ńrio,

Derlich

