Rada Sołecka
Bargłówka

Protokół
Z zebrania Wiejskiego w dniu 20.10.2016
Po powitaniu Burmistrza i mieszkańców Bargłówki p. sołtys oddała głos p. Burmistrzowi .
P Burmistrz poinformował mieszkańców dlaczego projekt odwodnienia ul .Górnej i
kanalizacji nie są jeszcze ukończone. Niestety wina za opóźnienie nie jest po stronie biur
projektowych ale po stronie właścicieli działek. Koszty kanalizacji niestety wzrosną ,
ponieważ oczyszczalnia w Rudach nie chce przejęcia sieci chce tylko opłatę za ścieki .
Cena nie będzie podlegała negocjacji. Gmina nie może się na to zgodzić aby ponosić tylko
koszty opłaty za ścieki i konserwacje rur, dlatego musi być zrobiony projekt z oczyszczalnią
ścieków. Projekt kanalizacji ma być ukończony do 28.02 .17 .
Remont dachu na budynku OSP ma być ukończony do 04.11.16 p. sołtys powiedziała ,że już
dzisiaj byli pracownicy którzy robili pomiary.
Do Urzędu wpłynęły dwa wnioski od młodych mieszkańców Bargłówki i Smolnicy o
wydłużenie pracy przedszkola. P .Burmistrz powiedział ,że do kuratorium zostało wysłane
pismo jakie warunki musi spełniać przedszkole i o ile ma się zwiększyć zatrudnienie.
W sprawie oświetlenia ul. Pod Lasem ,ponieważ nadleśnictwo nie wyraża zgody projekt
będzie zmieniony i oświetlenie będzie prowadzone od ul. Dolnej . Zostało już wysłane pismo
do Wydziału Melioracji w sprawie przekroczenia rowu. Następnie p. sołtys przedstawiła
sprawozdanie z działalność sołtysa i Rady sołeckiej .(sprawozdanie w załączniku)
Po odczytaniu sprawozdania głos zabrał p. Michalik który powiedział ,że plac oczyściłam ale
zabudowałam mu furtkę. P. sołtys wyjaśniła ,że to jest w p. Michalika interesie ma on małego
psa i pies może ugryźć dziecko a po drugie na terenie jego posesji znajdują się połamane
kawałki eternitu które mogą pylić a są rakotwórcze. Połamany eternit znajduje się również
wokół stodoły która graniczy z posesją sołtysa. P .Michalik powiedział ,że to są małe
kawałki .P .sołtys wyjaśniła p. Michalikowi ,że nie jest szkodliwy eternit który jest na dachu
ale połamane kawałki które pylą. P. Burmistrz powiedział ,że plac zabaw musi być ogrodzony
i musi być taki płot właśnie ze względu na psa. Ponieważ p. sołtys poruszyła sprawę eternitu
to niestety ale z obowiązku P .Burmistrz musi wysłać pracownika ekologii aby to sprawdził a
eternit musi być usunięty.
Pilną sprawą jest odbiór śmieci w naszej Gminie. P. Burmistrz przedstawił jaki będzie
harmonogram odbioru śmieci aby opłaty pozostały na dotychczasowym poziomie ( więcej
informacji na stronie Bargłówki i na tablicach ogłoszeń)
P.Burmistrz poinformował zebranych ,że można indywidualnie bezpłatnie zawieść śmieci do
ZGKiM w Sośnicowicach
Śmieci za które teraz płaca Rady Sołeckie od 2017 roku będą opłacane przez Urząd.
P. Burmistrz zachęcał do większej segregacji śmieci.
P. sołtys przedstawiła wnioski do zapisania w budżecie Gminy.
Sprawą priorytetową dla wsi jest kanalizacja i odwodnienie ul. Górnej.
Następną oświetlenie ul. Pod Lasem.
P. Mendzich poprosił aby zgłosić sprawę nawierzchni boiska w Bargłówce.
Bargłówka w chwili obecnej ma dwie drużyna i murawa na boisku jest w opłakanym stanie.

P. sołtys powiedziała ,że za pieniądze sołectwa zostanie wyremontowany plac taneczny i
zakupione urządzenia na plac zabaw i siłowni plenerowej.
Ponieważ w tym roku nasze wnioski o dofinansowanie nie dostały akceptacji p. sołtys
powiedziała , ze w rok 2017 również będzie starała o granty na ogrzewanie i siłownie.
P. Gnida zapytał o przejście dla pieszych koło straż .P sołtys odpowiedziała ,że już nie pisze
do ZDW tylko dzwoni w sprawie przejścia i lustra które nic nie pokazuje jak wyjeżdża się z
ul . Tworogowskiej na ul. Raciborską .P. Kamiński Paweł zapytał czy gmina może
interweniować w sprawie pogłębienia rowów przy ul. Raciborskiej i oczyszczenia kanałów
odwadniających . P. Burmistrz powiedział ,że zostanie wysłane pismo do ZDW. P Kamiński
zapytał o przerwy w dostawie energii w zimie w tamtym okresie grzewczym. P. sołtys
wyjaśniła ,że w tamtym sezonie tylko raz był uszkodzony transformator natomiast inne awarie
były spowodowane przez wichury.
P. Kamiński spytał czy Nadleśnictwo Rudy nie byłoby zainteresowane zrobieniem ścieżki
rowerowej równoległej do drogi wojewódzkiej. P. sołtys powiedziała ,że wyśle Takie pismo
do Nadleśnictwa ale raczej nie będzie załatwione pozytywnie. Od 3 lat najpierw p. Joniec
teraz ona wysyła pisma o mostek przy ul. Górnej dojazd do pół za które Nadleśnictwo bierze
pieniądze i jak na razie bez pozytywnej odpowiedzi.
P. Burmistrz powiedział ,że będzie jeszcze jedna rzecz do zrobienia w tej chwili woda która
spływa z dach OSP płynie do posesji p. Gnidy i musi być zrobione odwodnienie. P. Michalik
powiedział, że OSP napisało o wybrukowanie tego podjazdu. P. Burmistrz powiedział, że OSP
ma swoje finanse i strażacy sami decydują na co przeznaczyć swoje środki.
P. Dymek-Majewska wręczyła p. Burmistrzowi deklaracje rodziców dzieci którzy proszą o
wydłużenie czasu pracy w przedszkolu. P. Burmistrz powiedział ,że Gmina jest otwarta na
wszelkie inicjatywy.
Na tym zebranie zakończono.

