
PRoToKÓŁ
z zebrania §prawozdawczego mieszkańców sołectwa Grzawa

przeprołyadzonego w dniu 15 marca 2016 r.

Zębrańe otworzył Sohys sołectwa Gtzawa, z powodu braku quorum młołato drugi termin
zehrańapo upĘwie 15 minut.

SohYs stwierdził prawomocność zebranią prrywitał zgromadzanych mieszkńców oraz

PrzYbYĘch goŚci w osobach: Wójta Gminy Mriedźna Bogdana Taranowskiego, Przewodnicącego
RadY GminY MiedŹna Stanisława Lubńskiego, radnych Gminy MiedźnaAdama Wojtalę i Mariana
Brandysa oruz radnąPowiatu Pszczyńskiego Danutę Kocurek.

Podczas zebrańa na Przewodniczącego zebrańa została wyłoniona kandydatura Adama
Wojtali, który wyTazil chęĆ przewodniczeńa obradom, uczestnicy zebrańa jednogłośnie

oPowiedzieli się za tą kandydaturą Podobnie, po uzyskaniu chęci kandydowania jednogłośnie na
Sekretarza zebrania wybrana została Barbara Maro szek.

W kolejnYm Punkcie przysĘpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Wysunięto
kandydatury następujących uczestników zębrania:

Krzysztof Sosną

Kinga Jacek - Wuzik

Halina Janosz

WYŻej wYmienieni wYrazili cĘĆ kandydowania, a obecni mieszkńcy jednogłośnie opowiedzieli
się za Ęmi kandydaturami.

PrzewodniczPl zebrania przedstawił porządek zebrańa. Marcin Sosna poinformował,
zebranYch, Że Porządek zebrańa zostń ustalony na potrzeby przeprowadzenia zębtańa
sPrawozdawczego jednak, ze względu na rezygnację z członkostwa w Radzie Sołeckiej jednej z
radnYch konieczre jest uzupełnienie porządku obrad o dwa punkty: wybór komisji Skrutacyjnej
oraz dokonanie wYborów uzupełniających do Rady Sołeckiej. Po wyrażeniu zgody przez
mieszkńców przysĘliono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Mięszkańcy poptzęz głosowanie jednogłośnie przyjęli porądek obrad.

Za zgodą zebranYch mieszkńców przyjęto protokół bez jego odczytywania z poprzedniego
zebtańa mieszkańcó w z dńa 22 wrześńa 201 5t.



SoĘs Marcin Sosna przedstawił sprawozdanie z dzińalności SoĘsa i Rady Sołeckiej

sołectwa Crrzawa omz odczltŃ sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej za rok 2al5, a

takżeprzedstawił budzet na rok 2016.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Clrzawa przedstawiła Dorota Matyszkiewicz,

wnioskując o udzielenie absolutorium soĘsoń zarok 2015.

Maria Dolina odczytńa zebranym mieszkańcom sprawozdanie z dzińalności Spółki Wodnej

w Grzawie, atakłe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 i przedstawiła plan pracy i budzet

na rok 2016.

Urszula Maryjosz przedstawiła sprawozdanie Komisjki Rewizyjnej Spółki Wodnej w
Grzawie, wnioskując o udzielenie absolutoriun Zarządowi a także o podjęcie uchwĄ w sprawie

przyznantanagrody pienięarej dlaZarządu SpÓ&i Wodnej w kwocie 700 złaĘch.

Przystąpiono do dyskusji nad żożonymi sprawozdaniami:

Szymon Wojciech poruszył problem wynagrodzenia dla Zarządu Społki Wodnej w Grzawie
stwierdzając, Że naleĘ przyjąĆ stał procent dochodów społki ze składek członkowskich z
przeznaczeniem na wynąrodzenie dla Zarądu;

Alojzy Wojciech:

, z-lwócił uwagę o właściwe tworzenie i podpisywanie protokołów zzebtańa;
- skomentował odpowiedź Przewodnicąeęgo Rady Gminy Miedźna odnośnie wniosku o

zwolnienie z podatku rolnego terenów zalewowych w Grzawie;

- PoruszYł kwestię dotacji zUtzędu Gminy na działalność spółek wodnych na terenie gminy, jako

mogącej doProwadziĆ do sytuacji gdzie w interesie jednej ze spółek będzie wyeliminowanie

PozostałYch w zrviąku zprzyjęciem kryterium ściągalności składek zarckpoprzedni;
- PrzYPomniał swój wniosek z poprzedniego zebrania wiejskiego odnoście braku podłączenia do

sieci elektrycznej lampy na ul. Zielonkówka;

- zaPYtał o własnoŚĆ placu kościelnego, o'kwestię jego naprawy i utrzymania w należytym stanie;

- PrzYPomniał swój kolejny wniosek z poprzedniego zebrania odnośnie zakupu tereny na własność

na potrzeby sołectwą

Jan Gałecki podziękował za wymianę wiaty przystankowej na ulicy Pszczyńskiej, wpisanie
w zadalia z Funduszu Sołeckiego montażu słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu ul.
PszczYńskiej i ul. Granicznej. Zapytń również o kwestię budowy ścieżki rowerowej, która została



popart]alicmlmi podpisami złożonymi wpetycji do Wójta Gminy Mieóźna.

Władysław Krosny zapytń o to, kto winien czyśció rów zlokalizowany w ciągu ul.

Wiejskiej, zracji tego ze rów ten nie był dawno czyśzczorly i wymaga interwencji.

Lidia Włodarczyk zapytńao to, kto nadzoruje osoby sprzątające sołectwo.

Urszula Maryjosz zapytała o skrzynkę pocztową na lisĘ by choć taka zrtalazła się na

budynku Urzędu Gminy; Alojzy Wojciech również z.abrał głos w tej sprawie argumenĘ ąc, żebrak
placówki pocźowej mażę doprowadzić do konieczrrości wymiany dokumentów. Zwrócił się do

Wójta Gminy Miedźnaczy ńe byłoby możliwości by w Unędzie Gminy udostępnić pomieszczenie

na potrzeby punktu pocztowego.

Następnie przysĘpiono do podjęcia uchwał w sprawie:

- przylęcia sprawozdaniazdziałalności Rady Sołeckiej w Grzawie zarckżOtl
- udzielenia absolutorium soĘsowi sołęctwa Cłrzawa za rok ż015

- przyjęcia sprawozdaniazdńńalności Spółki Wodnej w Grzawie zarok2015

- udzielenia absolutorium Zarz$owi Spółki Wodnej w Grzawie zarck2}l5
- zanńerdzenie budżetu i planu pracy Spółki Wodnej na rok 2016

- uchwalenię składki członków SŃłki V/odnej w Grzawie na rok 2016

- przyznańa nagrody Znządoń Spółki Wodnej w Grzawie

Przybyli na zebranie mieszkańcy jednogłośnie poprzez głosowanie opowiedzieli się za
przyjęciem wymienionych w tym punkcie uchwał.

Sohys Marcin Sosna poinformował o ńażeńIrezygnacji ptzęzDanutę Przybylską - Mika z
członkostwa w Radzie Sołeckiej.

W kwestii forrnalnej poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie przajęcia rczygnacji. Za

PrzYjęciem rezygnacji opowiedziało się 4lmieszkńców. Jedna osobą wstrzymała się od głosu.

PrzysĘpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. W jej skład weszli: Zbigniew Pud-ełko, Jan Gałecki

Urszula Maryj osz. Wybór przyj ęto j ednogłośnie.

Marcin Sosna poinformował, że w zwiągku z pr:zyjęciem podczas zebrania wyborczego w
dniu 12 marca 2015 roku ilości członków Rady Sołeckiej w ilości 8 wybory uzupełniające winny
wYłoniĆ tylko jednego cńoŃa Rady. Przewodniezący zebtańa poprosił o przedstawienie

kandydatur na cńoŃa Rady Sołeckiej.

ZaProPonowano dwie kandydatury: Barbara Maroszek i Kinga Jacek - Wuzik. Zainteresowane

vłyr aził chęć kandydowania.



Członkowie Komisji Skrutacyjnej udali się by przygotować karty do głosowania w

wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej

W czasie przygotowywania kart do głosowania Przewodnioący przeszedł do kolejnego

punkt zebtańatj. do wolnych wniosków:

Szymon Wojciech zapltń Wójta o to lcto poprowadził ściezkę rowerową po jego prywabrej

drodze.

Józef Maroszekzapy7ń o planowaną drogę Sl i jej przebieg;

Szymon Niesyto zapytń o własność dwóch rowów położonych w Łazach argumenĘ ąc, że

rowy te nie byĘ od dawna czyszczonei

Urszula Maryj osz złoĘławniosek z zapytańem o pocźę;

AtojzY Wojciech zapytŃ o ponowre wysĘlienie o realtzację remonfu i przebudowy

skrzyżowania pvł Urzędńe Gminy, a w Ębie pilnym o odnowienie ozrakowania poziomego na

Ęmże skrzyzowaniu;

Adam $/ojtala przedłożył propozycję pruedłużeńa ulicy Księzej by uzyskaó połączenie

domów pod Górą zrcsńą sołectwa poptzęzco najmniej ściezkę rowerową;

lłlojry V/ojciech przypomniał że Powiat będzie realizował budowę ścieżek rowerowych w
ramach Programu Park&Ride i zaapelował do WójĘ by na LJrzędzie Gminy się ta ścieżka nie
zakończyła, azostńa dalej wykonataażdo granicy wojewódźwa w Górze;

Wójt Gminy poinformował:

- o PrzYsĘPieniu do Programu w ramach Zintegrowaych Inwestycji Terytorialnych polegającego na
montazu instalacji solarnych na domach jednorodzinnych;

- o koniecznoŚci oddania ponad 4 mln ńoĘeh nienależlie pobranego podatku od w}robisk
gómiczych;

- o koniecznoŚci ujęcia w uchwale dotycącej dotowania społek wodnych kwot maksymalnych o
jakie mogą ubiegaĆsię beneficjenci zaznaczEąc jednocześnie, że jeżeli sposób ich wyliczania nie
będzie zdawń rezultatu zostanie ona zmieniona;

- odniósł się do remonfu placu kościelnego - planowane są remonty cząstkowe na drogach

gminnYch, Ponadto poinformował,żenaten czas nię wie czyją własnością jej przedmiotowy plac;

W tYm miejscu dokonano przęrwy w celu przeprowńzenia głosowania w wyborach
uzupełniających do Rady Sołeckiej.

Następnie Wójt Bogdan Taranowski kontynuował:



- remont DW 933 - wykonywana jest dokumentacja projektowa pruęzZarąd, Dróg V/ojewódzkich.

- w zakresie budowy ścieżki w ciągu drogi wojewódzkiej - brak jest możiliwości uzyskania środków

na ten cel, wobec czego brak jest potrzeby wykonania dokumentacji technicznej.

- w zakresie braku poczty - dwukrotrrie był juz ogłaszamy przetarg na prowadzenie ajencji Poczty

Polskiej, niestety ńę znalazła się osoba chęfira do jej prowadzenia mimo zapewnieniaptzez gminę

lokalu na preferencyjnych warunkach; Ponadto poinformował, że mimo braku placówki pocżowej

nie ma konieczności wymiany dowodów osobistych, praw judy czy dowodów rejestracyjnych.

Urząd jest w trakcie zńaffiliańa sktzynki pocztowej, klóra byłaby zawieszona na budynku Urzędu.

- sprawa drogi S1 i elektrowni - Japończycy nadal są zainteresowani budową elektrowni Częczott.

W zakresie drogi ekspresowej 51 poinformawń, że wybrano wariant drogi hybrydowy, do końca

czerwca winna zostaÓ wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego wariantu

ptzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach;

- W zakresie zarzutu Wacława Waranicy, że wszystkie jednostki pomocnicze zostĄ przeniesione

do Woli i tam mają swoje siedziby poinfonnowń, że to ze względu na konieczrość usprawnienia

obsługi interesantów w LJtzędzie Gminy.

Alojzł Wojciech - zaptoponował by osoba prowadąca punkt kasowy w UG została
również zobligowana do prowadzenia placówki pocźowej

W odPowiedzi §/ójt Gminy Miedźna poinformował, że ńe jest mozliwe by pracownik
urzędu mógł w Ęm urzędzie prowadzić działalność gospodarcą jakąjest prowadzenie placówki

Pocztowej. Ponadto poinformował, że zagrozona jest realizaĄa przebudowy drogi powiatowej
Gilowice - GÓra z Powodu braku finansowania z Narodowego plany przebudowy Dróg Lokalnych,
mimo wykonanego juz dokumentacji pĄektowej.

Danuta Kocurek - radna powiatowa poinformowńa żę zostanie ,wykonarry brakujący
fragment chodnika przy ul. Wiejskiej - termin to II kwartał roku; ZłoĘłarównież zapewnienie ze
będzie wnioskorvać o odnowienię oznakowania poziomego w Ęonie skrzyżowani a przł UG, a
takŹe o Ptzedłu;Żeńe Ściezki rowerowej uż do sanicy wojewódźwa. poinformowała również o

PełnionYch Przez radnych powiatowych dyżurach w kazdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Woli
w biurze soĘsa w Domu Kultury w Woli.

Lidia Włodarcryk zaptoponowała by te dyirury miały miejsce również bliżą, np. w UG
Miedżra.

Adam V/ojtala udzielił wyjaśnień w zakresie ścieżki rowerowej - uzyskał odpowiedź z
Zaruąda Dróg Wojewódz)<lch, że jednostka ta nie bierze pod uwagę budowy ścieżki rowerowej
wzdłuŻ DW 933; Ponadto Poinformował, że w zakresie oznakowani a Ąazduna ulicę polną uryskał
informację, że zjazd ten nie stanowi zagrożeńa. Ponadto nie można ustawić tam znaku pionowego

,,teren zabudowany'', poniewaz razem z ul. Graniczną stanowią one drogą wewnętrzną. W tym



zakresie złoĘł wniosek o upublicznienie powyższych ulic co pozwoli na zwiększenie

bezpieczeitstwa w tym rej onie poprzez właściwe oznakowanie.

Jan Gałęcki - w temacie D}V 933 - poinformował, że Ąazdna ul. Polną jest za wąski wobec

częgo wnioskuje by go poszerryć z 3,5 do 6 m.

Bogusław Lorek przedstawił wniosek doĘczący remontu lub położenia choóby nowej

nawierzchni na ul. Wiejskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Księżą do skrzyzowania z ul. Nad

Wisłą.

Adam Wojtala zapytŃ skąd Gmina mazamiat pozyskać środki na spłatę zasądzonej kwoty

zwrotu podatku od wyrobisk.

WÓjt poinformował, że posiada środki na spłatę zasądzonej kwory i zapewnił, że wszystkie

inwestycje zaplarnwane w budżecie Gminy na rok 2016 napewno zostaną zrealizowane.

Zbigniew Pude&o odcrytał protokół Komisji Skrutacyjnej z liczęńa głosów w wńorach
uzupełniających do Rady sołeckiej. §/yniki przedstawiały się następująco:

W głosowaniu wzięło udziń 42 mieszkńców:

Głosówniewazrrych było 1, głosów ważrych 41.

Barbara Maroszek - 29głosów

Kinga Jacek - V/uzik - l2głosów

Stwierdzono, żs Barbarą Maroszek będzie nowym członkiem Rady Sołeckiej

KrzYsźof Sosna odczytał protokoł Komisji Uchwał i Wniosków z zebrańa
sprawozdawczego.

w trakcie zebtańazgłoszono następujące wnioski do realizacji:

włączenie do sieci energeĘcznej lampy oświetleniowej na ul. Zielonkówka;

napra\il/a nawierzchni placu kościelnego;

przedłużeńe ul. Księżej - wykup gruntów pod ściezkę rowerową;

wniosek o ścieżkę ro\^/erową wzdłużdrog wojewódzkiej;

wysĘpienie o remont skrzyżowania ul. pszczyńskiej z ul. s/iejską;

wYsĘPienie o odnowienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. pszczyńskiej z ul.

Wiejską;

wYstąPió do Rady Powiatu Pszczyńskiego o zabezpieczeńe środków na napra\I/ę

nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej;

wYsĘPienie do Powiatowego Zaruądu Dróg o vryęzyszczenie i koszenie rowu w ciągu ul.

Wiejskiej.



Mieszkńcy zgromadzeni na zebraniu jednogłośnieprzyjęIi wnioski do realizacji.

Przewodniczący zebtańa poinformowŃ, żs ptzyjęte wnioski zostaną przesłane do właściwych

orgarrów realizuj ących,

Dziękując zaptzybycie i aktywny udzińw zebraniu Przewodniczący zanl§Lązebranie.

sekretarz zębtanta

Protokół zatwierdzlŁ:
Przewodni czący Zebr anta


