Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska
z dnia 4 października 2011 r.
W dniu 4 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Turza
Śląska. Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Joachim Nielaba, a uczestniczyli w nim
następujący członkowie: Janusz Elias, Dominika Styrnol, Urszula Lenczyk, Stanisław Sitek
oraz Piotr Wawrzyczny. Nadto w posiedzeniu Rady udział wzięli radni: Maria Jakubczyk
i Aleksander Tomiczek. Sołtys po powitaniu zebranych, przedstawił tematy posiedzenia, a to:
1) omówienie pism przychodzących od ostatniego posiedzenia,
2) przedstawienie prac wykonanych w sołectwie od ostatniego posiedzenia,
3) wolne głosy i wnioski,
4) zakończenie.
Następnie omówił otrzymane pisma przychodzące, wśród których znalazły się:
• pismo z Domu Dziecka w Gorzyczkach zawierające podziękowania na wsparcie
rzeczowe okazane tej instytucji po Dożynkach Gminnych Turza Śląska 2011.
Dla Domu Dziecka przekazano kołacz i słodycze;
• pismo kierowane przez Urząd Gminy w Gorzycach do PKP w sprawie nieczynnej linii
kolejowej nr 156 przebiegającej przez Turze Śląską. W swym piśmie urząd zwracał się
i udrożnienie przepustu oraz rowu, powiązanych funkcjonalnie z linią kolejową;
• pismo kierowane przez Urząd Gminy w Gorzycach do Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim z prośbą o remont nawierzchni drogi powiatowej
ul. Mszańskiej. W tej sprawie sołtys poinformował zebranych, iż z uzyskanych
informacji wynika, że budowa chodnik wzdłuż ul. Mszańskiej rozpocznie się
w sposób korzystny dla naszego sołectwa tj. poczynając od DK 78 w kierunku
Wodzisławia Śląskiego – Wilchw;
• pismo kierowane przez Urząd Gminy w Gorzycach do p. Heleny Sitek (której posesja
znajduje się przy ul. Powstańców) w sprawie starej, nieczynnej już kanalizacji
(pełniącej również funkcję drenarki) w rowie gminnym.
Nadto sołtys poinformował, iż 17 września br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy
Gorzyce z przedstawicielami ALPINE BAU oraz pp. Brzoza i Krzykała zamieszkującymi
w pobliżu budowanej autostrady A1. Przedmiotem spotkania było odprowadzanie wód
z budowy autostrady do rowu R23, co powoduje zalewanie posesji, niszczenie płotów
oraz rowu. Pp. Brzoza i Krzykała zawnioskowali o pogłębienie i umocnienie
przedmiotowego rowu. Przedstawiciel ALPINE BAU wskazał, iż prac tych nie było
w kosztorysie, zatem o ich wykonanie należy zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, zaś przedstawiciel GDDKiA winien potwierdzić, iż istnieje
problem z odprowadzeniem wód w tym miejscu. Wójt zadeklarował, iż stosowne pismo
zostanie skierowane do GDDKiA.
Ponadto sołtys poformował, iż odbyło się spotkanie z urzędnikami gminnymi w sprawie
budowy placu zabaw, który zlokalizowany zostanie na obiekcie LKSu Unii Turza Śląska.
Na spotkaniu ustalono, jak rozmieszczone zostaną poszczególne urządzenia placu.
Dodatkowo Joachim Nielaba przypomniał jakie zadania rzeczowe i jaki podział funduszu
sołeckiego zostały zatwierdzone na zebraniu wiejskim w dniu 26 września 2011 r.
Poinformował także, iż rozliczenie Dożynek Gminnych Turza Śląska 2011 będzie miało
miejsce po rozliczeniu wszystkich faktur przez Urząd Gminy.
W dalszej części sołtys przedstawił prace ostatnio wykonane w sołectwie, a to:

•
•
•
•
•
•

wykonano prace na ulicach: Kolejowej, Tysiąclecia i 27 Marca;
rozpoczęto prace na ulicach Dalków i Kościuszki polegające na zakrywaniu
szczelin w nawierzchni przed zimą;
wykonano drenarkę na polu pp. Adama i Grzegorza Sosny oraz wyczyszczono rów
wzdłuż ulicy Kolejowej w kierunku p. Płaczka;
wyczyszczono rów w okolicy ulicy Kolejowej;
zainstalowano nowe znaki drogowe (znak zakazu B-33 „ograniczenie prędkości do
40 km” na ulicy Ligonia – od przedszkola w kierunku WIDEXu);
wniesiono do Wójta Gminy o wyrażenie zgody na usunięcie niektórych drzew na
terenie obiektu LKSu Unii Turza oraz o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem
do Starosty Wodzisławskiego.

Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono. Protokół sporządziła: D. Styrnol.

