PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SPRAWOZDAWCZEGO
ZA ROK 2017
W SOŁECTWIE DZIĘGIELÓW
Dnia 12 marca 2018 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 63 mieszkańców oraz 2 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.M.Cywkę,
- Radnego Gminy Goleszów p.J.Kożdonia,
oraz przedstawicieli dzięgielowskich organizacji:
- Dyrektor SP p.Katarzynę Bogdał,
- Przewodnicząca KGW p.Gertrudę Proksa (Członek Zarządu Krajowego Rady
Kobiet),
- Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa reprezentował p.Bartłomiej Cywka,
- Prezesa OSP Dzięgielów druha J.Kleina.
Na przewodniczącego Zebrania Sołtys zgłosił własna 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.M.Cywkę oraz p.J.Franka. Innych kandydatów nie zgłoszono. W wyniku głosowania
mieszkańcy wybrali ww. osoby na proponowane funkcje. (ad.5 PZW)
/za: 53 głosy, wstrzymujące: 1 głos, przeciw: 0 głosów/.
Przewodniczący przedstawił porządek Zebrania:
PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO – Dzięgielów 12.03.2018. Godz. 17:00
1/ sprawdzenie liczby uczestników – określenie prawomocności obrad (ew.II termin),
2/ otwarcie Zebrania 17:00 lub 17:15 – w przerwie przed II terminem ogłoszenia,
3/ rozpoczęcie zebrania i powitanie gości,
4/ wybór przewodniczącego Zebrania /głosowanie/,
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5/ wybór Protokolanta oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków,
6/ przedstawienie i zatwierdzenie porządku,
7/ sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017 i informacja o realizacji
uchwał i wniosków z Zebrania Wiejskiego z 10 marca 2017 roku,
8/ dyskusja i przyjęcie sprawozdania sołtysa i rady sołeckiej z działalności za rok 2017,
9/ przedstawienie planu działań sołtysa i rady sołeckiej na rok 2018,
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 2017 wraz z informacja o realizacji uchwał i wniosków z Zebrania
Wiejskiego z dnia 10 marca 2017 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu
(ad.7 PZW).
W dyskusji zabrali głos:
- J.Jakubik: Kto obsługuje zakupioną przez gminę zamiatarkę?
- NN: Kto kontroluje wycinkę drzew na terenie sołectwa?
- W.Zając poruszył następujące problemy
1.drogi i oświetlenie wsi,
2.remont ulicy Polnej,
3.przystanki autobusowe: porządek na przystanku oraz konserwacja obiektu,
4.porządek na cmentarzu oraz przed cmentarzem,
5.zamiatanie dróg po zimie,
6.stan powietrza na terenie wsi, propozycje UG w tym temacie?
W wyniku głosowania zebrani przyjęli sprawozdanie Sołtysa oraz RS za rok 2016 /za:
61 głosy, wstrzymujące: 2 głos, przeciw: 0 głosów/.(ad.8 PZW).
Przewodniczący przedstawił plan pracy Rady Sołeckiej na rok 2018 (ad.9 PZW):
- realizacja uchwał i wniosków ZW,
- kontynuacja prac nad atrakcyjnym zagospodarowaniem naszego „Parku”,
- dążenie do kontynuacji prac drzewiarskich /przycinki, wycinki/ oraz czyszczenia rowów
i poboczy,
- ciągła poprawa estetyki naszego sołectwa /zaproszenie do udziału w konkursie
„Gmina w kwiatach i zieleni”, prośba o utrzymanie czystości w obejściach, o niepalenie
śmieci, nie wysypywanie popiołu i skoszonej trawy do rowów, nie zaśmiecanie otoczeniarowy, lasy. Zaplanowano też kolejne wiosenne sprzątanie „naszego lokalnego świata” (6-7
IV),
- wspieranie działań naszych organizacji, współdziałanie, dążenie do zacieśniania
współpracy różnych naszych organizacji.
- XVI spotkanie Seniorów naszej wsi.
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Wystąpienie przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń (ad.10 PZW).
- Dyrektor Szkoły K.Bogdał podziękowała mieszkańcom, przedstawiła sytuację szkoły
na dzień bieżący,
- KGW p.G.Proksa podziękowała za pomoc mieszkańom oraz przedstawiła sytuację
organizacji na dzień bieżący,
- Stowarzyszenie MD p.B.Cywka złożył podziękowania dla mieszkańców oraz
zaprosił mieszkańców do udziału w „Walnym zebraniu SMD”
Wystąpienie Wójta Gminy Goleszów p.K.Glajcara (ad.11 PZW). W punktach
najważniejsze zagadnienia wystąpienia:
- podziękowania dla mieszkańców,
- budżet gminy – omówienie,
- zagadnienia z zakresu prawa dotyczące działalności UG,
- drogi powiatowe na terenie gminy, szczególnie ulica Cieszyńska, remont
- drogi gminne – zakres planowanych remontów,
- oświetlenie gminy, wymiana żarówek na nowy typ; inwestycje w tym zakresie,
- wymiana pieców – propozycja UG w tym zakresie,
- informacja o pomiarach geodezyjnych.
Sprawy bieżące (ad.12 PZW)
• pytania:
- p.Czajkowska: oświetlenie ulicy Stromej,
- p.Czajkowska: remont ulicy Wielodrogi,
- p.Hławiczka: remont parkingu przy OSP,
- p.Brandys: wycinka drzew przy ulicy Cieszyńskiej,
- p.Ściskała: remont dojazdu do posesji Targoniny 63 (wniosek niezrealizowany),
- p.Przybył: remont ulic Górna oraz Dębowa,
- p.Kocyan: dopłaty do wymiany pieców,
- p.Gierula: wodociąg na ulicy Kościelnej (wniosek niezrealizowany),
- NN: jakość wody w potoku,
- NN: wycinka drzew rosnących w nurcie potoku,
- p.Proksa: pasy środkowe na drogach – namalowanie, czyszczenie rowów na ulicy
Akacjowej, monitoring wsi,
- p.Kłoda: remont dojazdu do posesji Rolnicza 15,
- p.Fober: ulica Turystyczna – dlaczego remont?
- p.Kożdoń: wpis do protokołu niezrealizowanych wniosków zlat minionych
• wnioski wg listy wniosków.
Na pytania i wnioski na bieżąco odpowiadał Wójt K.Glajcar.
Wystąpienie Radnego Powiatu Cieszyńskiego p.J.Bodaka, podziękował
mieszkańcom za udzielone zaufanie, przedstawił planowaną inwestycję drogową na
terenie wsi.
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Wystąpienie Przewodniczącego Radnego Gminy p.B.Koneckiego podziękował
mieszkańcom za udzielone zaufanie.
Przyjęcie uchwał i wniosków (ad.13 PZW):
- uchwały:
1. o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania Sołtysa oraz RS z działalności za rok
2017,
2. o zobowiązaniu i upoważnieniu Sołtysa do podejmowaniu wiążących decyzji w
imieniu Zebrania Wiejskiego w sprawach istotnych dla sołectwa w roku 2018,
3. o potrzebie realizacji przez Gminę Goleszów zadania „ Zakup strojów ludowychcieszyńskich dla Koła Gospodyń Wiejskich sołectwa Dzięgielów, w ramach Konkursu
Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych z środków budżetu Województwa Śląskiego.
- wnioski:
1. o remont przystanków autobusowych (W.Zając).
2. o remont naprawę dojazdu do posesji przy ul. Rolnicza 15 (M.Kłoda).
3. o analizę celowości wykonania remontu ulicy Turystycznej (Fober).
4. o dokończenie prac związanych z oświetleniem ulicy Granicznej (J.Kożdoń).
5. o przegląd ulicy Górnej, skrzyżowania z ulicą Miodową (E.Przybyła).
6. o przegląd drzew na ulicy Kościelnej (szczególnie od mostu w lewo) (K.Zorychta).
7. o interwencję w sprawie jakości opału w Urzędzie Wojewódzkim(W.Belawender).
8. o utrzymanie czystości na ulicy Kamiennej (P.Fober).
9. o uzupełnienie żwiru na podłożu na siłowi plenerowej (P.Fober).
10. o przegląd drzewna ulicy Kulisza (St.Guzdek).
11. o reaktywowanie planu remontu dróg (W.Zając).
12. o likwidację śmietnika przed cmentarzem – przy ulicy Cieszyńskiej (W.Zając).
13. o naprawę starych ławek na ulicy Kulisza (St.Karolczuk).
14. o budowę boiska sportowego przy szkole (J.Franek).
15. o realizację wniosków z lat minionych podjętych przez Zebrania Wiejskie wg listy
Wniosek został podjęty jednogłośnie.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła treść uchwał i wniosków podjętych i
zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim w dniu 12 marca 2018r. 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)
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