Bargłówka 02.03.2016

PROTOKÓŁ
Z zebrania wiejskiego w Bargłówce
Sołtys powitała p. Burmistrza i przybyłych mieszkańców.
P. Burmistrz przedstawił planowane inwestycje w naszej wsi. Najważniejszym
zadaniem jest kanalizacja . Projekt musi być zatwierdzony przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. P. Burmistrz powiedział, że jest już po wstępnych rozmowach z
przedstawicielami Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej bo tam będą
odprowadzane ścieki z Bargłówki.
Następną ważną sprawą jest termomodernizacja budynku OSP . W tym roku
Robiony jest projekt wymiany dachu w budynku szkoły. Na wiosnę kiedy będą
Zmienią się warunki pogodowe zaczną się prace przy budowie parkingu przy
Przedszkolu.
Projekt oświetlenia na ul. Pod Lasem jest na etapie uzgodnienia z
Nadleśnictwem o użyczenie gruntu.
Sprawą następną jest dalszy remont ul. Raciborskiej zależny jest od wyrażenia
zgody na budowę kanalizacji. Projekt przewiduje umieszczenie kanalizacji w
drodze wojewódzkiej.
Projekt odwodnienia ul. Górnej jest już na ukończeniu i będzie realizowany
razem z kanalizacją.
P. Burmistrz powiedział , że Nasza Gmina ma 9 miejsce w województwie
śląskim w pozyskiwaniu środków unijnych.
P. Doleżych zapytał czy Gmina może zrobić parking na boisko.
Burmistrz wyjaśnił, że w tym budżecie przewidziane są środki na budowę
dwóch boisk i szatni.
Jeżeli ten parking jest ważny to prosi o taki wniosek Klub Sportowy „Korona”.
Następnie p. Sołtys przedstawiła plan wydatków na rok 2016.
Rada Sołecka proponuje wydanie 7 000 zł na „Krupniokfest” 5 000zł na Festyn
rodzinny który odbędzie się 26.06.16 organizowany wspólnie z „Caritas” i
Festyn organizowany razem ze Stowarzyszeniem „Jagoda” w dniu 16.07.16.
Przeznaczyć 11000 zł na siłownię plenerową . Jeżeli uda się pozyskać pieniądze
na siłownię pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę budynku
gospodarczego. Pozostałe środki w wysokości 500 zł na zakupy związane z
działalnością Rady(wywóz śmieci, szamba , zakup worków na śmieci itp.)
Po przedstawieniu planu zostało przeprowadzone głosowanie jawne.
Plan został zatwierdzony jednogłośnie.
P. Sołtys poinformowała zebranych , że w tym roku zostaną przeprowadzone
prace porządkujące teren gminny za budynkiem OSP jak również na placu
tanecznym.

Poinformowała również, że wspólnie z Gminą wystąpiła z wnioskiem do
zarządu Dróg Wojewódzkich o poszerzenie wjazdu z ul. Raciborskiej do
budynku OSP i ustanowienie przejścia dla pieszych w obrębie tego wjazdu.
Zostaną wycięte stare wierzby , które zagrażają bezpieczeństwu ze względu na
silne wiatry. W ich miejsce zostaną posadzone krzewy .
P. Burmistrz poinformował zebranych , że ze względu na zmianę wieku dzieci w
wieku szkolnym w Naszej gminie jeśli nie pójdą 6-latkowie będzie tylko jedna
klasa w całej gminie. Jest tylko 19 dzieci w wieku 7 lat.
P. Burmistrz poinformował zebranych, że brakujące krawężniki przy drodze na
cmentarz zostaną uzupełnione.
Ponieważ nie było więcej pytań p. Sołtys podziękowała przybyłym i zakończyła
zebranie.
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