SOŁECTWO
TURZA ŚLĄSKA
Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska z dnia 9 lutego 2016 r.
W dniu 9 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej sołectwa Turza Śląska.
Posiedzeniu przewodniczył sołtys – Joachim Nielaba, który po powitaniu zebranych (Iwona
Wajsman, Monika Gwiżdż, Janusz Elias, Piotr Wawrzyczny, Zbigniew Adamczyk, Dominika
Styrnol, Monika Zając, Urszula Lenczyk) przedstawił tematy posiedzenia, a to:
odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Sołeckiej,
przedstawienie pism przychodzących i wychodzących,
omówienie tematu Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej,
przedstawienie pisma dotyczącego poboru wody,
omówienie sprawy drogi al. Jana Pawła II,
przedstawienie tematu nazw ulic: Truskawkowej i Świerkowej,
informacja na temat protokołów oraz pism wychodzących i przychodzących za lata
2007 – 2008,
8) omówienie tematu Zebrania Wiejskiego zaplanowanego na dzień 22 lutego 2016 r.
9) wolne głosy i wnioski,
10) zakończenie.
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Następnie Dominika Styrnol odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
Sołeckiej. Obecni nie wnieśli uwag do protokołu.
Sołtys przedstawił pismo pp. Edyty i Janusza Grzenia kierowane do niego, a dotyczące
wycinki drzew rosnących na nasypie kolejowym, które stwarzają uciążliwość dla
nieruchomości pp. Grzenia. Ustalono, że zostanie rozpoznane czyją własność stanowi
nieruchomość położona w sąsiedztwie działki pp. Grzenia oraz, że zostanie sporządzone
i wysłane stosowne pismo.
Następnie sołtys Joachim Nielaba przybliżył temat Spółki Wodociągowej, zwłaszcza
zaś w jej relacji do LKS „Unii” Turza Śląska. Poinformował, ze przedstawiciele Spółki dążyli
do spotkania, celem omówienia ważnych spraw (m. in. tematu hydrantów oraz podlewania
płyty boiska). Przypomniał, że Spółka Wodociągowa wnosiła także o dotację w ramach
funduszu sołeckiego, jednak nie było to możliwe, gdyż środki te zostały już wcześniej
podzielone przez Zebranie Wiejskie. Poinformował, że 1 lutego 2016 r. obecny w swej
siedzibie Zarząd Spółki (p. Kniszka, p. Turek, p. Włoch, p. Dzierżęga) został powiadomiony
o terminie posiedzenia Rady Sołeckiej. Jednak w przeddzień tego posiedzenia (tj. 8 lutego
br.), w godzinach popołudniowych, drogą elektroniczną powiadomiono o niemożności
udziału w posiedzeniu Rady Sołeckiej i poproszono o wyznaczenie innego terminu.
Sołtys przedstawił obecnym na posiedzeniu Rady Sołeckiej znaną mu korespondencję
pomiędzy Spółką Wodociągową a: OSP, LKS, Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.
Przytoczył ustalenia dotyczące poboru wody na obiekcie LKSu, w tym zapadłe w czasie
spotkania, które miało miejsce w dniu 28 stycznia 2015 r., a w którym uczestniczyli:
przedstawiciele Spółki, LKSu, Urzędu Gminy oraz sołtys. Przypomniał także, że zawarto
ugodę dotyczącą korzystania z hydrantów p.poż. celem nawadniania boiska, zaś Spółka
w jednym z pism wyraziła zgodę, by na tych warunkach używać wody z hydrantów do końca
2015 r.
Iwona Wajsman przypomniała, że za sprawy ochrony przeciwpożarowej
odpowiedzialny jest wójt i to do Urzędu Gminy należy kierować pisma w tej sprawie,
a nie może być tak, że atakowane są: Rada Sołecka, sołtys i OSP.
Stanisław Sitek zauważył, że sprawy podnoszone przez Spółkę Wodociągową nie są
w kompetencji Rady Sołeckiej.
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Po przedyskutowaniu tematu przez zebranych ustalono, że należy przygotować pismo
adresowane do Spółki Wodociągowej.
Następnie sołtys Joachim Nielaba zobowiązał radnych do przeprowadzenia spotkania
z p. Wójtem Danielem Jakubczykiem i poznania jego ostatecznej decyzji w sprawie budowy
nowej drogi – al. Jana Pawła II. Przypomniał, że w tej sprawie odbyło się już mnóstwo
spotkań, przeprowadzono wiele rozmów i nie będzie dziś wracał do tego tematu.
W zakresie nazw ulic: Świerkowej i Truskawkowej sołtys poinformował, że jeszcze
nie wszyscy mieszkańcy wyrazili zgody na takie nazwy, a takowe muszą być wyrażone, gdyż
droga ta jest prywatna. Wyjaśnił, że wszyscy mieszkańcy Gminy Gorzyce konieczne zgody
już wyrazili, brakuje jeszcze zgód od niektórych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Kiedy
zostaną one pozyskane Rada Gminy będzie mogła podjąć stosowną uchwałę.
Sołtys przypomniał wszystkim, że 22 lutego o godz. 1700 odbędzie się Zebranie
Wiejskie, którego głównymi tematami będą: sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady
Sołeckiej za 2015 r., przedstawienie tematu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz
sprawy związane z bezpieczeństwem (z udziałem przedstawiciela Policji). Poinformował
także, że w Urzędzie Gminy ustalono, że na dzień 31 grudnia 2015 r. Turzę Śląska
zamieszkiwało 3469 osób, w tym uprawnionych do głosowania było 2763 osób. Wobec tego
odnotowano spadek liczby mieszkańców, których na dzień 30 czerwca 2015 r. było 3512.
Dalej Joachim Nielaba poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo dotyczące
wiaty przystankowej na ul. Kościuszki (w okolicy skrzyżowania z ul. Ligonia). Inicjatorami
tego pismo byli Stanisław Sitek oraz inni okoliczni mieszkańcy. Wiata służyć będzie głównie
młodzieży gimnazjalnej korzystającej z komunikacji publicznej (jak ustalono w szkole
65 osób posiada wykupione stałe bilety autobusowe). Jej koszt wyniesie 5473,00 zł i zostanie
zamontowana do końca marca br. Stanisław Sitek zaproponował, by poprosić dyrekcje szkół,
by pouczyła młodzież w temacie dbania o wiatę, by nie doszło do jej dewastacji.
Następnie sołtys poinformował, że planuje zakup dwóch większych koszy na śmieci.
Zaś w 2017 r. należy doprowadzić do zamontowania wiat przystankowych na przystankach:
ul. Wodzisławska i ul. Mszańska oraz ul. Bogumińska i ul. Starowiejska.
Monika Zając poinformowała, że na profilu Facebook naszego sołectwa pojawiła się
propozycja pani zainteresowanej prowadzeniem zajęć fitness na boisku. Ustalono, że należy
udzielić odpowiedzi, że trzeba z taką propozycją zwrócić się do Urzędu Gminy jako
właściciela. Podjęto także dyskusję, czy nie lepszym miejscem prowadzenia tego typu zajęć
byłaby sala gimnastyczna w szkole.
Joachim Nielaba poinformował także zebranych, że powstała ze strony LKS
propozycja zorganizowania kawiarenki klubowej – pubu w miejscu aktualnej świetlicy, co do
losów której nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji. Podkreślił, że trwają ustalenia
pomiędzy Urzędem Gminy a LKSem.
Sołtys opowiedział zebranym o spotkaniu, które miało miejsce 2 lutego br.
i dotyczyło szczegółów projektowanego boiska wielofunkcyjnego za budynkami szkół.
W spotkaniu, prócz niego, uczestniczyły także p. dyrektor obu szkół, nauczyciele
wychowania fizycznego oraz radny Tomasz Brachmański. Ustalono, że na kompleks mają się
składać: boisko do piłki nożnej, bieżnia, miejsce do skoku w dal, boisko do siatkówki, piłki
ręcznej i koszykówki oraz kort. Nadto proponuje się oświetlenie oraz zadaszenie dla
zawodników.
Na tym posiedzenie Rady Sołeckiej zakończono.
Protokół sporządziła:
Dominika Styrnol

