Bargłowka 03.10.2017

PROTOKÓŁ
Z zebrania wiejskiego w Bargłówce
Po przywitaniu p. Burmistrza i przybyłych mieszkańców sołtys przedstawiła
plan zebrania i oddała głos p.Burmistrzowi.
P.Burmistrz poinformował mieszkańców o kondycji naszej gminy.
Gmina Sośnicowice zajmuje 13 miejsce w rankingu krajowym na 650 gmin o
takim samym charakterze .Ranking dotyczy sytuacji finansowej wykorzystania
funduszy unijnych itp.
Budżet jest na wysokości 50.000.000 zł
Dochód gminy to uszczelnione podatki, sprzedaż działek na strefie
ekonomicznej i działek budowlanych będących w posiadaniu gminy. Na strefie
sprzedano już 40% działek a następne przetargi odbędą się w listopadzie.
Problemem gminy są wykonawcy którzy nie wywiązują się a wygranych
przetargów.
P.sołtys powiedziała, że dla Naszej miejscowości najważniejsza sprawą jest
kanalizacja i prosi aby to zadanie byłoby zapisane w planie zagospodarowania
przestrzeni który ma być gotowy w marcu 2018 r.
P.Burmistrz odpowiedział, że są problemy z firmą która robi projekt kanalizacji
Na skończenie projektu ma czas do 30.11.17 ,firma twierdzi ,że nie może
dogadać się z właścicielami działek ale nie chce podać nazwisk właścicieli tych
działek. Gmina na to zadanie nie pozyska środków bo Bargłówka nie należy do
aglomeracji.
Następną ważną sprawą jest termomodernizacja budynku OSP i ogrzewanie . W
tym roku została zakończona termomodernizacja budynku OSP w
Sierakowicach i gmina ma tylko dwie remizy w których nie ma ogrzewania to
Bargłówka i Kozłów. Gmina zrobi wszystko aby te budynki dostały dotacje i
były ogrzewane i ocieplone.
Odwodnienie ul. Górnej projekt ma być skończony do końca grudnia i jest
nadzieja ,że w przyszłym roku będzie realizowany.
W przyszłym roku musi być wybudowany nowy komin w szkole. Ponieważ
szkoły od września są ośmioklasowe gmina musi dobudować w Bargłówce i
Kozłowie sale gimnastyczne i będą też wymieniany podłogi.
W przedszkolu będzie robione ogrodzenie i wzdłuż ogrodzenia zostanie
wyłożona od strony ul Przedszkolnej kostka brukowa.
Projekt oświetlenia na ul. Pod Lasem jest gotowy i może uda się w tym roku
jeszcze go zrealizować.
W naszej Gminie zaczęła się gazyfikacja .W pierwszej kolejności gaz będą
miały Smolnica , Rachowice i Sośnicowice.
P.Burmistrz poinformował zebranych że w przyszłym roku ruszy program
„fotowoltaiki” na który w programie parasolowym można dostać
dofinansowanie w wysokości 85% kosztówkfalifikowanych.

Ponieważ jest to sprawa nowa to więcej informacji będzie na pewno na zebraniu
wiejskim a marcu.
P Burmistrz poprosił aby przedstawić inwestycje które potrzebne są dla wsi.
P.sołtys prosi w imieniu wsi aby kanalizacja została wpisana a Plan
Zagospodarowania Przestrzeni. Kanalizacja tosprawa priorytetowa dla naszej
wsi.
P sołtys powiedziała ,że druga sprawa będzie tez gazyfikacja wsi.
Trzecia sprawą to jest gruntowny remont ul Tworogowskiej i wykonanie
przydłużenia do ul. Pod lasem.
Następnie były wolne wnioski i zapytania.
P.Rekasowski zapytał o przedszkole w Sośnicowicach .Czy Gmina rozważa
rozbudowę tego przedszkola.
P.Burmistrz powiedział ,że ma to pismo wraz z podpisami i jeżeli Rada
zadecyduje to przedszkole zostanie rozbudowane.
P.Burmistrz powiedział, że z wstępnej analizy wynika iż rozbudowa nie będzie
możliwa ze względu na nadsypane podłoże .
p.Burmistrz proponuje aby „zerówka „ została przeniesiona do budynku szkoły
podstawowej przy ul Gliwickiej .Jest tam pomieszczenie w którym była
stołówka i trzeba ją tylko wyremontować aby spełniała warunki Sanepidu.
Rozbudowa wiązałaby się z zamknięciem przedszkola na czas budowy i gdzie
wtedy byłyby dzieci. W naszej gminnie przyrost naturalny jest ujemny.
W przyszłym roku zostanie wydłużony czas pracy przedszkola w Trachach co na
pewno spowoduje odciążenie przedszkola w Sośnicowicach.
P.sołtys powiedziała ,że ona zagłosuje przeciwko rozbudowie przedszkola
ponieważ uważa ,że powinno być wybudowanie nowe przedszkole w Kozłowie
i Smolnicy.
Kozłów położony jest blisko strefy ekonomicznej w Gliwicach a miasto Gliwice
rozbudowuje się w stronę Kozłowa i istnieje perspektywa że dzieci nie będzie
brakować do przedszkola.
Smolnica jest jedną z większych wsi i również ze względu na położenie
powinna mieć przedszkole.
P.Burmistrz odpowiadając p. Rękasowskiemu powiedział ,że urząd przedstawi
Radzie kilka propozycji rozwiązania problemu przedszkola w Sośnicowicach a
radni zagłosują i postanowią czy będzie rozbudowa przedszkola.
P.Kiszka zapytał dlaczego znaki drogowe są ustawione tak ,że nazwa naszę wsi
znajduję się pbok znaku Stanicy a obok znaku Bargłówka jest znak z nazwą
miejscowości Rudy.
P.Burmistrz wyjaśnił ,że z ustawianie tych znaków odpowiada Zarząd dróg
wojewódzkich.
Ponieważ nie było więcej pytań p. Sołtys podziękowała przybyłym i zakończyła
zebranie.
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