
Protokół nr 1/2019  

Zebranie Rady Sołeckiej w Kielczy 

15.03.2019 r. 

Godzina 18.30 

Zebranie Rady Sołeckiej odbyło się w budynku Starej Chaty w Kielczy. 

Przewodniczącym zebrania był Sołtys Jan Czanguleit. W posiedzeniu wzięło udział 5 

członków Rady Sołeckiej: 

 

Anna Mudrak – przewodnicząca Rady Sołeckiej  

Paweł Małecki – wiceprzewodniczący 

Mariusz Panchyrz – członek 

Hubert Hatlapa- członek 

Piotr Maisel- członek 

 

Proponowany porządek obrad : 

 

1. Przywitanie zebranych członków. 

2. Przedstawienie porządku zebrania. 

3. Omówienie planowanych remontów dróg na lata 2019-2023  

4. Omówienie terenów zielonych i nasadzeń. 

5. Sprawy bieżące i wnioski. 

6. Zakończenie zebrania.  

 

Po przywitaniu członków Rady Sołeckiej, stwierdzono, że zebranie jest prawomocne 

następnie przyjęto porządek obrad. 

 

Omówiono plan remontów dróg na lata 2019-2023 rok w miejscowości Kielcza. 

Ustalono kolejność remontów dróg zgodnie ze strategią rozwoju Gminy Zawadzkie. 

Podczas dyskusji Wspólnie ustalono, że należy uporządkować kwestie wyjazdu           

z ulicy Powstańców Śląskich na ulicę Wiosenną.  Sołtys Jan Czanguleit zobligował 

się do wystosowania zapytania do Nadleśnictwa w celu przekazania  terenu na 

którym jest droga. Zwrócono uwagę, że należy też porozumieć się z Zakładem Nitron            

w Krupskim Młynie (pas torów) . 

Załącznik do planu remontu dróg: Zał. 1 



4. Podczas omawianych miejsc wskazano do nasadzenia krzewów : 

- zjazd z ul, Opolskiej na Dobrego Pasterza Przygotowanie miejsca na „witacz” 

ewentualnie iglaki. 

- wycięcie drzew na ul. Księdza Wajdy – przy krzyżu, dosadzenie krzewów oraz 

przycięcie istniejących. Posadzenie świerku.  

- wzmocnienie trawnika skrzyżowanie Ks. Wajdy i ulicy Polnej. ( naprawa ławek) 

- wyrównanie trawnika skrzyżowanie Nowowiejska, Stare Osiedle i Konopnickiej, 

ewentualnie kwiatki jeżeli znajdzie się chętny do dbania o nie. 

 

5. W sprawach bieżących zwrócono uwagę na problem zarządzania toaletami przy 

cmentarzu. Jego otwierania oraz usługi sprzątania.   Zaproponowano  by toalety były 

otwierane przez  osoby z kościoła. Temat pozostał do dalszej dyskusji i rozwiązania. 

-Zawnioskowano o podjęcie starań o zamontowanie tzw. Zielonych słupków 

bezpieczeństwa – zjazd z ulicy Opolskiej na ulicę Wiosenną oraz  na  

ul. Opolską ( weterynarz) jak również zjazd z ulicy Wiosennej na Powstańców 

Śląskich.  

- Zaproponowano postawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Konopnickiej na 

Wiosenną oraz dołożenie lampy przy wyjeździe z ulicy Konopnickiej na Wiosenną. 

Poruszono też temat montażu lampy przy ulicy Konopnickiej 13.  

- zwrócono uwagę na nieczytelny znak STOP przy skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Leśnej  

- zgłoszono pęknięcia  belek piaskownicy na placu zabaw, niedziałające puzzle i inne 

urządzenia ul. Księdza Wajdy.  Obiekt jest jeszcze  na gwarancji. 

 -ustalono, że zostaną podjęte starania o przygotowanie miejsc postojowych przy 

ulicy Szkolnej. Po uzgodnieniach z dyrekcją szkoły i przedszkola. 

- poruszono temat powstania strony internetowej miejscowości Kielcza. Koszt roczny 

będzie wynosił około 200/300 zł.   

- omówiono ramowy budżet sołectwa na rok 2019 . 

 

Podczas zebrania przegłosowano wnioski:  

-montaż lustra przy wyjeździe z ul. Konopnickiej na Wiosenną. 

-montaż lampy na ulicy Konopnickiej pomiędzy ul. Kopernika i Wiosenną 

-montaż oświetlenia na ulicy Konopnickiej przy posesji nr 13 

-podjęcie działań dotyczących przejęcia od lasów państwowych na mocy specustawy 

terenu na przedłużenie ul. Powstańców do Wiosennej 



- podjęcie działań w celu zamontowania słupków z odblaskami na skrzyżowaniach 

Opolska i Wiosenna oraz Opolska i dojazd do przychodni weterynaryjnej  i Wiosennej 

i Powstańców.  

Wykonanie wniosków powierza się sołtysowi Janowi Czanguleit .  

Zebranie Rady Sołeckiej zakończono o godzinie 21.30 

 


