Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska z dnia 8 listopada 2011 r.
W dniu 8 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Turza
Śląska. Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Joachim Nielaba, który po powitaniu zebranych,
przedstawił jego tematy:
1) odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia,
2) przedstawienie pism wychodzących od poprzedniego posiedzenia,
3) przedstawienie robót ostatnio wykonanych,
4) informacje nt. Dożynek Gminnych,
5) wolne głosy i wnioski,
6) zakończenie.
Sołtys przedstawił spotkanie, które miało miejsce, a dotyczyło rowu przy
ul. Granicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Urzędu Marszałkowskiego, firmy Alpine, wójt Gminy Gorzyce oraz
pp. Krzykała i Brzoza. W trakcie spotkania przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wskazał, iż na rowie R23 postawiony jest budynek gospodarczy, który
powoduje zalewanie nieruchomości p. Brzoza. W trakcie oględzin dostrzeżono, iż cała woda
z tej okolicy (z lewej strony ul. Wodzisławskiej) wpływa do rowu R23. Podobnie zresztą
z prawej strony, gdyż nie odpływa do Leśnicy. Rów R23 jest administrowany przez Rejonowy
Związek Spółek Wodnych Melioracyjnych w Wodzisławiu Śląskim.
Wykonano następujące roboty:
• u p. Grzegorza Sosny,
• u p. Adama Sosny,
• u p. Mirosława Cedziwidy,
• wbudowano nowe rury pod przejazdem na ul. Granicznej w kierunku p. Sosny.
Poszerzono tam przepust i zagęszczono grunt,
• na ul. Powstańców wykonywane są schody przy sklepie GARDIAN,
• odbył się odbiór pogwarancyjny ul. Powstańców, gdzie zaistniałe spękania zostały
zaprawione lepikiem. Dodatkowo zostały pokryte laterbitem, który na gorąco
zabezpieczył szczeliny.
Nadto wyczyszczony zostanie przepust pod wiaduktem kolejowym – 47 metrów, które
są bardzo zamulone, na wysokość ok. 1 – 1,5 m.
Dodatkowo sołtys poinformował, iż odbyło się spotkanie Gminnej Spółki Wodnej
w Gorzycach, gdzie przeznaczono 3 700,00 zł na udrożnienie przepustu pod przejazdem
kolejowym. Jednocześnie przypomniał, iż w 2011 roku zostały naprawione ulice: Kolejowa,
Powstańców i Wspólna.
Sołtys przekazał zebranym informację, iż za kwotę 3243,14 zł kupiono od firmy
ADEX 11 kompletów ławostołów. Zaś ostateczne rozliczenie dożynek nastąpi po wykonaniu
pamiątkowych albumów i płyt.
Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono. Protokół sporządziła: D. Styrnol.

