
PROTOKÓŁ
Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Wsi Raclaw
odbytego w dniu 29 września 2009 roku

Sołtys wsi Racław Waldemar Marek Adamczak - Przewodniczący Zebrania otworzył
zebranie wiejskie.

Przywitał przybyłych na zebranie mieszkańców wsi Racław oraz Wójta Gminy Bogdaniec'
Panią Krystynę Pławską.

Przewodniczący Zebrania stwierdził brak wymaganego quorum ( Y4 uprawnionych
mieszkańców).
Zgodnie z § 12 pkt 2 Statutu Sołectwa Racław - Przewodniczący Zebrania wyznaczył
II termin Zebrania na godzinę 1715.

Przewodniczący zebrania stwierdził, że w II terminie uczestniczy wg listy obecności
20 mieszkańców, zgodnie z § 12 pkt. 3 Statutu Zebranie jest prawomocne do podejmowania
uchwał.
Przewodniczący zebrania zaproponował następujący porządek zebrania:

1. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
2. Informacja o Funduszu Sołeckim ijego wysokości na rok 2010.
3. Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2010.
4. Podjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zadań planowanych do realizacji w

2010 roku z funduszu sołeckiego,
5. Sprawy różne;

W głosowaniu jawnym przyjęto porządek bez uwag.

Ad l.
Wójt Gminy Pani Krystyna Pławska przedstawiła sprawy dotyczące zadań prowadzonych na
terenie Racławia.
Poinformowała o:

- zakończeniu prac projektowych i wydaniu przez Starostwo Powiatowe Po decyzji
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej
grawitacyjno - tłocznej wraz z odcinkami łączącymi sieć z przyłączami na terenie posesji
prywatnych,

- porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w sprawie remontu w 2100 roku drogi
powiatowej na odcinku Racław - Chwałowice Przy udziale środków z budżetu Gminy w
wysokości 1.738.351,65 zł,

- zbyciu w przetargu za kwotę 201.500,00 zł nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym (budynek popegeerowski w stanie surowym).

Wykonanie jeszcze w bieżącym roku niw prac:
./ ułożenie polbruku przy kościele
./ remont dróg

- wjazdowej do posesji przy bloku nr 1
- od posesji p. Kucharskich w kierunku p. Szyniec

./ wykonanie melioracji na odcinku od posesji p. Boduch do posesji p. Malec wraz z
odbudową rowu i stawu nr 3



./ nasadzenia i zasianie trawy na terenie rekreacyjnym,

./ przygotowanie terenu pod plac zabaw przy stawie nr 1

Ad2:
Sołtys wsi Racław Waldemar Adamczak przedstawił informacje na temat zasad
przyznawania funduszu sołeckiego i zdań jakie mogą być finansowane zjego środków.
Poinformował, że na rok 2010 fundusz przewiduje kwotę w wysokości 11. 131.00 PLN do
wykorzystania na realizacje zadań objętych wnioskiem •

Ad3:
Przewodniczący zebrania Waldemar Adamczak - przedstawił Wniosek w sprawie przyznania
środków z funduszu sołeckiego na rok 2010, na niw zadania: 1wniosek w załączeniu!.

1. Wyposażenie placu zabaw.
2. Organizacji obchodów" 710 -lecia Wsi Racław".
3. Kultywowania tradycji wieńca dożynkowego, Dożynki

zaprasza" .
Organizacja II edycji konkursu" Najładniejsze gospodarstwo

i posesja" + nasadzenia.-
5. Organizacja Dnia Dziecka - Dnia Seniora.
6. Organizacja wypoczynku letniego- półkolonie.
7. Zakup materiałów konserwacyjno - eksploatacyjnych.
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300,00
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Ad. 4
Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę nr 2/2009 w sprawie zatwierdzenia
wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2010. IUchwała w załączenia!
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad5:
Sprawy rożne:

1. Sochacki Mieczysław, Byczek Elżbieta
- w sprawie wycinki drzewa przy posesji nrl
- wycinki dwóch dębów przy drodze obok pałacu

2. Szczuka Ryszard, Owczarek Leszek,
- w sprawie zagrożenia w związku z zabawami dzieci na terenie" kotłowni".

3. Owczarek Leszek
- Wycinki zarośli i uporządkowania terenu byłego cmentarza.

4. Ibram Zdzisław
- w sprawie złego stanu drogi prowadzącej do posesji nr, 1

5. Adamczak Regina
- wykonania odwodnienia i odprowadzenia wód powierzchniowych od

skrzyżowania (Lubno - Stano wice) do zbiorników małej retencji na wysokości posesji nr 38
(Kochan A) i 40 ( Surowiec W), oraz dokonania wymiany nawierzchni drogi powiatowej na
tym odcinku,



W sprawach różnych poruszono również temat nowej świetlicy wiejskiej, Sohys Wsi
poinformował .iż do dnia dzisiejszego nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi na skierowany do
Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych wniosek mieszkańców o nieodpłatne
przekazanie na rzecz wsi tj. na mienie gminne Pałacu w Racławiu. W najbliższym czasie
należy podjąć ostateczną decyzje w sprawie wyboru wariantu, gdyż dalsze oczekiwanie
powoduje odsunięcie w czasie uzyskania dla wsi nowego obiektu świetlicowego.
Sołtys przypomniał, że na przełomie października a listopada należy dokonać nasadzeń
zakupionych drzew i krzewów róż przy kościele liczy na współprace mieszkańców.

~

tokolant

.~ QJOVlCJU
adwiga Płatonow


