PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SPRAWOZDAWCZEGO
ZA ROK 2016
W SOŁECTWIE DZIĘGIELÓW
Dnia 10 marca 2017 roku w Sali OSP Dzięgielów odbyło się Zebranie Wiejskie
zwołane na godz.17:00. Z uwagi na brak quorum mieszkańców niezbędnego do
prawomocności podejmowania uchwał (111 osób), sołtys pan Zbigniew Krzemień
ogłosił drugi termin zebrania na godz.17:15.
W zebraniu uczestniczyło 48 mieszkańców oraz 4 osoby z zewnątrz /goście/ - listy
obecności stanowią załącznik do protokołu.
O godz.17:15 sołtys p.Z.Krzemień stwierdził, iż Zebranie Wiejskie jest prawomocne
(ad.2 Porządku Zebrania Wiejskiego).
Rozpoczęcia Zebrania dokonał Sołtys (ad.3 PZW), który powitał zebranych
mieszkańców wsi, członków Rady Sołeckiej oraz przybyłych gości:
- Wójta Gminy Goleszów p.Krzysztofa Glajcara,
- Przewodniczącego Rady Gminy p.Bogusława Koneckiego,
- Radnego Powiatu Cieszyńskiego p.Jarosława Bodaka,
- Radnego Gminy Goleszów p.Janusza Kożdonia,
- kierownika Referatu komunalnego Gminy Goleszów p.Michała Kozłowskiego
oraz przedstawicieli dzięgielowskich organizacji:
- Dyrektor SP p.Katarzynę Bogdał,
- Przewodniczącą KGW p.Gertrudę Proksa (Członek Zarządu Krajowego Rady
Kobiet),
- Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa reprezentował p.Bartłomiej Cywka,
- Dyrektora CME ks.dr Grzegorza Giemzę,
- Prezesa OSP Dzięgielów druha Jacka Kleina.
Na przewodniczącego Zebrania Sołtys zgłosił własną osobę, innych propozycji nie
było. W wyniku głosowania mieszkańcy jednogłośnie wybrali na przewodniczącego
Zebrania Sołtysa p.Z.Krzemienia (ad.4 PZW).
Na protokolanta Sołtys zaproponował p.B. Cywkę, do Komisji Uchwał i Wniosków
p.Ludwikę Czyż oraz p.Jerzego Franka. Innych kandydatów nie zgłoszono. W wyniku
głosowania mieszkańcy jednogłośnie wybrali ww. osoby na proponowane funkcje.
(ad.5 PZW).
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Przewodniczący przedstawił porządek Zebrania:
PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO – Dzięgielów 10.03.2017. Godz. 17:00
1/ otwarcie Zebrania
2/ sprawdzenie liczby uczestników – określenie prawomocności obrad
3/ rozpoczęcie zebrania i powitanie gości
4/ wybór przewodniczącego Zebrania
5/ wybór Protokolanta oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków
6/ przedstawienie i zatwierdzenie porządku
7/ sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2016 oraz informacja o
realizacji uchwał i wniosków z Zebrania Wiejskiego z 1 marca 2016 roku.
8/ dyskusja i przyjęcie sprawozdania sołtysa i rady sołeckiej z działalności za rok 2016
9/ przedstawienie planu działań sołtysa i rady sołeckiej na rok 2017
10/ wystąpienia przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń
11/ wystąpienie Wójta Gminy Goleszów
12/ sprawy bieżące, wolne wnioski, informacje, dyskusja nad wystąpieniami, planem i
zamierzeniami, precyzowanie wniosków i uchwał
13/ przyjęcie uchwał i wniosków przez głosowanie
14/ zakończenie Zebrania.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie przyjęli porządek Zebrania (ad.6 PZW).
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady
Sołeckiej za rok 2016 wraz z informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrania
Wiejskiego z dnia 1 marca 2016 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu
(ad.7 PZW).
W dyskusji nikt nie zabrał głosu. W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie przyjęli
sprawozdanie Sołtysa oraz RS za rok 2016 (ad.8 PZW).
Przewodniczący przedstawił plan pracy Rady Sołeckiej na rok 2017 (ad.9 PZW):
- realizacja uchwał i wniosków ZW,
- dążenie do kontynuacji prac drzewiarskich /przycinki, wycinki/ oraz czyszczenia
rowów i poboczy,
- realizację spacerowo-rowerowej pętli /może w ramach funduszu sołeckiego/,
- prace nad poprawą estetyki naszego sołectwa /konkurs „Gmina w kwiatach i
zieleni”, dbanie o utrzymanie czystości w obejściach, o niepalenie śmieci, nie
wysypywanie popiołu do rowów, niezaśmiecanie otoczenia – rowy, lasy,
- organizacja wiosennego sprzątania wsi, „naszego małego lokalnego świata”,
- wspieranie działań naszych dzięgielowskich organizacji ,
- zorganizowanie XV Spotkanie Seniorów naszej wsi,
- dążenie do zacieśniania współpracy różnych naszych organizacji.
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Wystąpienia przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń (ad.10 PZW).
- Dyrektor Szkoły K.Bogdał podziękowała mieszkańcom, przedstawiła sytuację szkoły
po pracach remontowych oraz przygotowanie placówki w kontekście reformy oświaty,
- KGW p.G.Proksa podziękowała za pomoc mieszkańców w organizacji Jubileuszu
KGW oraz przedstawiła plan pracy na rok następny,
- OSP druh J.Klein podziękował mieszkańcom za życzliwość i pomoc OSP, omówił
sytuację bieżącą – utworzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz remont
pomieszczeń na kuchnię w budynku OSP,
- Stowarzyszenie MD: p.B.Cywka złożył podziękowania dla mieszkańców oraz
przedstawił plan na rok 2017 – organizacja Cross Bike oraz projekt Cross Run „Złoty
Dzięgiel”
- CME oraz Klub sportowy: ks.dr G.Giemza złożył podziękowania oraz życzenia
mieszkańcom Dzięgielowa w związku ze zmianą zamieszkania związanego z pracą
zawodową, przedstawił plan na rok 2017, opisał zakres działalności klubu
sportowego,
- Błękitny Krzyż p (Sławomir Paw i Jan Szarzec) przedstawili cel działalności oraz
zaprosili chętnych na spotkania.
Wystąpienie Wójta Gminy Goleszów p.K.Glajcara (ad.11 PZW).
W punktach najważniejsze zagadnienia wystąpienia:
- podziękowania dla mieszkańców,
- praca referatu komunalnego Gminy,
- zakresu prac remontowych w szkole z kosztami,
- problemy budżetowe Gminy,
- sytuacji związana z brakiem realizacji projektu remontu ulicy Cieszyńskiej (droga
Cieszyn – Dzięgielów Zamek),
- ptasia grypa – zagrożenia, konsekwencje prawne,
- stan bezpieczeństwa w gminie oraz w sołectwie,
- program inwentaryzacji elementów azbestowych,
- odpady – przetarg na realizację zadania w połowie roku, wywóz śmieci
wielogabarytowych.
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy p.B.Koneckiego – złożył podziękowania
dla mieszkańców oraz życzył dobrego roku 2017.
Sprawy bieżące (ad.12 PZW):
- p.Jan Kocyan zadał pytania:
1. co z funduszem sołeckim?
2. czy środki na remont dróg zostały rozdysponowane?
- p.Glajcar złożyła wnioski:
1. o uporządkowanie lasku koło boiska,
2. o naprawę ulicy Spacerowej,
3. o naprawę mostku koło Spółdzielni,
4. wyrównanie łuku drogi koło domu p.Pelarów,
- p.Doryghi złożyła wniosek o realizację wodociągu,
- p.Śliwka wyjaśnił problem zalewania drogi przy działkach będących jego
własnością, złożył wniosek o przepust pod ulicą Spacerową,
- p.Gierula zadał pytanie o koszty związane z realizacją wodociągu,
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- p.G.Proksa zadała pytanie: Czy nowe zakłady z Bażanowic płacą gminne podatki?
- p.G.Proksa złożyła wniosek o odremontowanie budynku przedpogrzebowego,
- p.Ściskała złożył wniosek o naprawę drogi dojazdowej do posesji przy ulicy
Targoniny 63,
- p.A.Hławiczka złożył wniosek o naprawę mostku na ulicy Polnej,
- p.K.Żyła złożyła wniosek o naprawę poboczy na ulicy Kulisza,
- p.Kocyan złożył prośbę o naprawę pasa wydzielonego ulicy Cieszyńskiej od sklepu
do szkoły, przekazanie do powiatu,
- p.Zorychta złożyła wniosek o wycinkę drzew na skrzyżowaniu Cieszyńska –
Spacerowa,
- p.Zorychta złożyła wniosek o wykonanie barier na moście na ulicy Kościelnej,
- p.Hławiczka złożyła wniosek o pielęgnację drzew na ulicy Spacerowej,
- p.Kłoda złożyła wniosek o naprawę ulic Rolniczej dojazd do posesji Rolnicza 15,
- p.J.Franek złożył wniosek o dostarczenie ławek do miejsc przeznaczonych do
odpoczynku na szlakach spacerowych (turystycznych) na terenie sołectwa,
- p.A.Kupka złożył wniosek o uzupełnienie stanu liczby koszy na śmieci przy ulicy
Cieszyńskiej w obrębie szkoły,
- p.J.Kożdoń złożył wniosek o dopisanie do listy wszystkich niewykonanych
wniosków z lat minionych podjętych przez Zebrania Wiejskie wg listy w Załącznikach
Protokołów.
Na pytania i wnioski na bieżąco odpowiadał Wójt K.Glajcar lub kierownik Referatu
komunalnego Gminy Goleszów p.M.Kozłowski
Wystąpienie Radnego Powiatu Cieszyńskiego p.J.Bodaka, podziękował
mieszkańcom za udzielone zaufanie, przedstawił sytuację w sołectwie z punktu
widzenia powiatu, zadeklarował pomoc w sprawach związanych z powiatem, np.:
naprawa pobocza ulicy Cieszyńskiej.
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Przyjęcie uchwał i wniosków (ad.13 PZW):
- uchwały:
1. o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania Sołtysa oraz RS z działalności za rok
2016,
2. o zobowiązaniu i upoważnieniu Sołtysa do podejmowaniu wiążących decyzji w
imieniu Zebrania Wiejskiego w sprawach istotnych dla sołectwa w roku 2017.
- wnioski:
1. o poprawę stanu technicznego ulicy Spacerowej (uporządkowanie lasku koło
boiska, naprawę nawierzchni, naprawę mostku, wyrównanie łuku drogi koło domu
p.Pelarów, pielęgnację drzew),
2. o realizację wodociągu (Gierula, Zorychta, ul.Spacerowa – ul.Kościelna),
3. o przepust pod ulicą Spacerową działki Śliwka, Fojt-Hławiczka),
4. o odremontowanie budynku przedpogrzebowego,
5. o naprawę drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Targoniny 63,
6. o naprawę mostku na ulicy Polnej,
7. o naprawę poboczy na ulicy Kulisza,
8. o wycinkę drzew na skrzyżowaniu Cieszyńska – Spacerowa,
9. o naprawę pasa wydzielonego ulicy Cieszyńskiej od sklepu do szkoły,
10. o wykonanie barier na moście na ulicy Kościelnej,
11. o naprawę ulic Rolniczej dojazd do posesji Rolnicza 15,
12. o dostarczenie ławek do miejsc przeznaczonych do odpoczynku na szlakach
turystycznych na terenie sołectwa,
13. o uzupełnienie stanu liczby koszy na śmieci przy ulicy Cieszyńskiej w obrębie
szkoły,
14. o realizację niewykonanych wniosków z lat minionych podjętych przez Zebranie
Wiejskich wg listy w Załącznikach Protokołów.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła treść uchwał i wniosków podjętych i
zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim w dniu 10 marca 2017r. Stanowią one załącznik
do protokołu. W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie przyjęli uchwały oraz
wnioski.
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w Zebraniu Wiejskim oraz
zakończył Zebranie (ad.14 PZW)

Protokół

Strona 5

