
PRoToKoŁ

z Zebr ania Wie j skie go mieszkńców Sołectwa Grzawa

pźeprowadzonego w dniu 28 marca 2017 t.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebraria,ptzywitanie mieszkńców i gości.

2. Stwier dzenie prawomocności zebrania.

3. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przlęcie

4.Przllęcie protokofu zpoprzedńego zebrania mieszkańców z dŃa29 wrzeŚńa 201,6 r.

5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarz a zebr ania.

6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa.

8. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za rok 2016 oraz

przestawienie budżetu na rok 2017

9. Spr aw ozdanie Komisji Rewizyjnej sołectwa Grzaw a.

10. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnejw Grzawie.

11. Sprawozdanie finansowe Spółki Wodnej w Grzawie za rok ż016 oraz przedstawienie

planu pracy ibudżetu narck2017

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki Wodnej w Grzawie.

13. Dyskusja nad ńożonyrrri sprawozdaniami.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

przylęcia sprawozdania z dziŃa7ności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 201.6

udzielenia absolutoriom sołĘsowi sołectwa Gr zaw a za rok 201,6

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wodnej w Grzawie zarok201,6

udzielenia absolutoriurn Zar ządowi Spółki Wodnej w Gtzawie za r ok 2016

uchwalenie składki członków Spółki Wodnej w Grzawie narok2017

zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2017 Spóki Wodnej

15. Wolrre wnioski.



16. Zamknięcie zebrania.

Ad.1

W pierwszym terminie zebrania uzyskano quorum mieszkańców sołectwa Grzawa, wobec

czego sołtys otwarł zebrańe wiejskie,

Zebranie otworzył sołtys p. Marcin Sosna, który przywltał obecnych na spotkaniu

mieszkańców oraz przybyĘch gości: Wójta Gminy Miedźna p. Bogdana Taranoswkiego,

Przewodniczące1o Rady Gminy p. Stanisława Lubńskiego, ks. Proboszcza Jacka Jadasz,
Radnego Gminy Miedźna p. Adama Wojtalę, Radnego Gminy Miedźna p. Mariana Brandys,

Radną Powiatową p. Danutę KocureĘ Prezeska GZGK Sp. z o.o. w Gilowicach p. Romana

Pująk, dzielrricowego p. Roberta Sojkę, Radnego Gminy Mariusza Wojtalę i przedstawicieli

fundacji "ZwierzęcaArkadia" zpaniąPrezes Fundacji Aleksandrą Cruszczyńskąna czele.

Ad.2

Stwierdzono prawomocność obrad,

Ad.3

Sołtys - p. Marcin Sosna przedstawiłporządek zebrania,który zostńprzyęty jednogłośnie.

Ad.4
Przylęto protokół z poprzedniego zebrania. Wszyscy mieszkńcy opowiedzieli się za jego

przslęciernbez w cześńejszego odczytyw ania.

Ad.5

Podczas zebrańa na Przewodniczącego zebrańa zgloszona zostŃa kandydafura p. Adama
Wojtalą który wyrazlł chęć przewodniczenia obradom. Uczestrricy jednogłośnie opowiedzieli
się za tą kandydafurą.

Podobnie, po uzyskaniu chęci kandydowania, jednogłośnie na Sekretarza zebraria wybrana

została p. Barbara Maroszek

Ad.6

W kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Wystosowano kandydafu ry następujących uczestrrików zebrania:
o Jakub Masny
. Zbi1ńew Pudełko
o DamianBrńczyk

I{yżej wymienieni wyrazl7i chęć kandydowanią a obecrri mieszkańcy jednogłośnie

opowiedzieli się za Ęmi kandydaturami.



^d.7Sołtys przedstawił sprawozdanie z jego działalności

Grzawazarok20'],6.

Ad.8

Sołtys przedstawił sprawozdanie finansowo-rzeczowe Rady Sołeckiej sołectwa Grzawa za

rok 2016, a także przedstawił plan pracy i budżet na rok 2017

Ad.9
Pani Maria Mika przedstarł,iła sprarł,ozdarrie Kornisji Relvizyjnej sołectrł,a Grzaw,a

Ad.10

Pani Maria Dolina przedstarł,iła sprarvozdarrie z działa|ności Spółki Wodnej rł,Crzarvie

Ad.11"

Pani Maria Dolina przedstawiła sprawozdarie finansowe Spółki Wodnejw Grzawie zatok
ż01,6, a także przedstawiła plan pracy i budżet narok2017

^d.I2Pani Róża Niesyto - Waranica odczytała sprawozdanie Komisji Rewizlnej Spółki Wodnej

w Grzawie

Ad.13
Wójt Gminy p. B. Taranowski pogratulował SoĘsowi i Radzie Sołeckiej wygranej w

konkursie "Piękna wieś wojewodztwa śląskiego 20'].6" w kategorii ,,Najlepsza strona

intemetowa sołectwa".

Przedstawił plany dotyczące modemżacji wyposażenia zaplecza kuchennego Domu

Socjalrrego w Grzawie i remonfu ul Księżej.

Dla mieszkańców przygotowane również zostĘ informatory pt. "Finanse Gminy MiedŹna

na rok 2017" i "Nie truj siebie i innych! Ogrzewaj z glową!" Każda osoba obecna na zebraniu

mogła zapoznać się z ich treścią oraz zabrać egzemplarze do domu. Ponadto przedstawił

stan realżacji wniosków przekazanychprzez zebranie wiejskie do realżacjiprzez Gminę.

Pan Jan Gałecki odnosząc się do real:zaĄi wniosków wskazŃ, że uI. Księża miałą zostać

przedŁttżona abybyŁprzejazd dla samochodów i maszlm rolrriczych a nie Ęlko dla pieszych i
rowerzystów. Wójt Gminy Miedźńa poinformowń,. Że nie ma sensu by robić kolejne

połączenie gdyżrnogąwszyscy korzystać z drogi DW933.

PanJakub Masny zapytŃWójta czy podatek węglowy jest już w całości zwrócony?

Wójt odpowiedział, że toczy się walka jeszcze o 2 mln złoĘch.

Pani Joanna MaciaszekzapytŃaWójta o rozbudowę oświetlenia na ulicy Polrrej.

Radna p. Danuta Kocurek przedstawiła zadaria wykonane na terenie sołectwa Grzawa za

rok 2016. Były to: czyszczeńe fragmenfu rowu/ remont tozdzielaczy, budowa i remont

i działalności Rady Sołeckiej sołectwa



chodnika, przebudowa sfudzienki, remont bariery ochronnej. Łącznie Powiat Pszczyński na

te prace przeznaczył 37 Ęs. ńoĘch. Podziękowała również za owocną wspóĘracę z

Sołtysem i Radą Sołecką zarok2016.

Ad.14

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie:

przylęcia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w Grzawie za rok 201,6

udzielenia absolutoriom sołtysowi sołectwa Grzaw a za r ok 20-16

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wodnej w Grzawie zarok201,6 \

udzielenia absolutoriumZarządowi Spółki Wodnej w Grzawie zarok2016
uchwalenie składki członków Spółki Wodnejw Grzawie narok2017
zatwierdzenie budżetu i planu pracy na rok 2017 Społki Wodnej

Przed przystąpieniem nad głosowaniem uchwĄ dot. uchwalenie składki członków Spółki

Wodnej w Grzawie na rok 2017 p. Małia Dolina poinformowała o konieczności podniesienia

składki i profitach jakie będzie to za sobą nieść - większa dotacja zurzędu wojewódzkiego.

Wszystkie uchwĄ zostĘ podjęte jednogłośnie

Ad.15

W wolnych iłłrrioskach głos jako pierwszy zabrał Przewodniczący Adam Wojtala w
poruszanej już wcześniej kwestii przedfuzenia ulicy Księżej i połączenia jej z ulicą Polrrą.

Wnioskujemy jedynie o utwardzoną drogę gruntową a nie asfaltową by poĄczyc ze sńą
obie części sołectwą a zatazem umożliwić ro]nikom przejazd, by nie musieli wlĄeżdżać na

DW 933, dzięki czemu mogłoby wzrosnąć bezpieczeństwo ruchu.

Pani Lidia Włodarczyk poprosiła by Powiat i odpowiedzialne za to sŁużby monitorowĄ
stan zdrowia drzew wzdfuż ulicy Wiejskiej.

Sołtys poinformowŃ, że w dniu 27.03.2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Pn i
uzyskŃ informację, że w §lm roku drzewa te będą ścinane bowiem zakończyta się procedura

wyłonienia wykonawcy
Pani Urszula Maryjosz zapytała Wójta o kwestię remonfu skrzyżowańa ulicy Wiejskiej z
DW933, argumenfując zry stan teóniczrry drogi podfużnymi muldami (koleinami).

PanZygmt:ntSzwedazabrŃ głos w temacie szeroko komentowanego smogu/ wskazując, że

to wszystko nakręcane jest przez lobby ekologiczne. Darłmiej też kopcono, Ńektórzy też

spalali odpady i nikt się Vm nie przejmował - ,,Każąnam wymieniać piece a samochody też

smrodzą- trzeba wrócić do idei tiry na tory" .

Wójt Gminy Miedźna przypomniń że :dość odpadów w naszej gminie nie jest limitowana,

wszystkie śmieci, które zostaną wystawione zostaną odebrane ptzez odpowiednie sfużby.

Pani Bernadetta Pudełko poinformowała o syfuacji w której bardzo często zdatza się, że z
kranów lecibrudna woda.

W odpowiedzi Pan Roman Pująt z GZGK uzasadnlł, że brudna woda może pojawić się
wskutek wystąpienia w jakimś miejscu awarii, zaznaczył rórłmież że w takim przypadku



należv dzrł,onić do GZGK i informotl ać o problemie z czystością rł,ody. Dodał ponadto, ze rł,

najbliższyrn czasie przeprowadzone zostanie przepfukanie rurociągu doprorł,adzającego

rł,odg do mieszkńcórł, Grzarł,v.

Pani Izabela Moroń zapytała o spra\Ą,ę separatorórł, i iclr notorycznego zapvclrania się po

każclej u.iększej ulew,ie.

Prezes GZGK wyjaśrrił, że takie b,vłr, kiedyś teclrrrologie buclolł.v i niestety na takie

fulrkcjonorł,anie łrie ma nikt rł,pĘwu. Odpolł,lednie sfuzby przvjeżdżają i oczvszczają o\Ą,e

separatory, W przyjętej Strategii działania GZGK 1, planach jest przebudorva isfiriejącej

kanalizacji ogólrrospłart nej.

Pan Bogusłarł, Lorek rórł,niez tł, stł,oim pytaniu poruszył krł,estię remontu nar.r,ierzclrrri

skrzyzorvania DW 933 z ulicą Wiejską. Porł,stałe koleiny bardzo utrudniają przejazd z

Grzan v na rł,prost rł, kierunku Miedźnej zw,łaszcza pojazdom rolrriczym. Przvpomrriał także

ze kieclyś była mou,a 2g 1,v pomieszczeniac]r po dart,nej agronornórł,ce będzie Biuro Sołtysa, a

teraz zan^iast biura jest rnieszkanie.

Wójt rł,ytfurnaczył, ze rnienie komunalrre musi na siebie zarablać, rvobec cze1o lokal został

rł,ynajęty w, otrł,artym konkurencl,jrrl,m przetargu na najem a inforrnacje o tvrn fakcie bvły

zalnieszczane np. w lokalnej prasie.

Pan Szl.m6n Wojcieclr przrlpomniał tvniosek z jednego z poprzedtrich zebrali u.iejskich

odr-rośrrie zrnianv działania śrł,iateł na skrzvzotvaniu z DW 933 rv godzinach nocnvch (2ż - 5

rano) na pomarańczor,te śltiatło pulsujące, bo zdarzają się prą.padki ze sarnoclrody,

zw,łaszcza ciężarou,e, przejeżclżają na stvoiln czer\\-olrvm śrl,ietle, t,r, czasie gdl,, od strony

Grzarł,y i Miedznej śrł,ieci śrł,iatło zielotre.

Radny Mariusz Wojtala zasu8ero\\,ał, zebv Irie tvl,łączać, bo organ zarządzalącv tyrni

śrł,iatłami -o8ą tell lł,ttiosek odebrac jako że siviatła są tl, tvrrr rniejscu niepotrzebne.

Sołtys Marcirr Sosna korzvstając z obecnosci przedstarvicieli Fundacji ,,Zu,ierzęca Arkadia"

przedstarł,ił jeden z rł,1-1ioskó\\| z poprzedrriego zebrarria dotyczącv funkcjolrorvarria na

terenie Crzawv sclrroniska i poprosił Prezes Fundacji o przedstawienie srł,ojej działalności.

Parri Aleksandra Gruszczyllska odpovr,iedziała, ze to nie jest schronisko czy przytulisko dla

zwierząt. To jest Ośrodek. Zaznaczyła także że lł, tej lokali zacji, w której akfualrrie prowadzą

ośrodek jest ograrriczorre miejsce do rozrł.oju, rozbudolł,y i nie plarrują go dalej porł.iększać.

Pani Maria Dolina poprosiła Panią Aleksandrę Gruszczyńską o postałr.ienie

kierunkowskazu ułatlł,iającego dojazd do środka, bo przyjeżdżający wolontariusze nie raz

nie potrafią trafic i są zmuszeni pytac okolicznych mieszkańcórł, o to jak dojechać do

Ośrodka.

Pan Zbtgniew Pudełko n niósł o forńalny u,niosek o remont narł,ierzclrni ulicy Wiejskiej.
przelł,odniczący Rady Gminy p61 starrisłalt, Lubański rra zakończenie zabrał głos i
podziękow,u1 ,ą ulfsoką freklł,encję mieszkańcólł, w czasie zebrania i za współpracę z

Sołtysem i Radą Solecką rt,miniorrym 2016 roku.

Na tyn zakończono wolne w,niosku.



Ad 15.

Przewodniczący poprosił Komisję Uchwał i wniosków o odczytanie zebranych wniosków.

Zebraniprzedstawili następujące wolrre wnioski:
. Rozbudowa oświetleniaprzy ul. Polrrej

o Remont instalacji elektrycznej i wod - kan kuchni w Domu socjalnym w Grzawie
o Remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Grzawie
o oznakowanie dojazdudo ośrodka Fundacji ,,zwietzęca Arkadia"

Ad.16

Dziękując zaprzybycie iudział w zebraniu Przewodniczący zamknął zebranie.

sekretnrz zebrałtia:

l&n^o ur!gbł!ar._


