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Protokół nr 2/2019

Zebranie Rady Sołeckiej w Kielczy 

12.04.2019 r.

Godzina 17.00

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 członków Rady Sołeckiej

2. Przedstawienie porządku obrad:

- realizacja wniosków z poprzedniego spotkania Rady Sołeckiej

- sprawy ukwiecenia miejscowości

- omówienie tematu toalet przy cmentarzu parafialnych

- omówienie funkcjonowania Starej Chaty

3. Sprawy bieżące

4. Zakończenie spotkania

Po przywitaniu członków Rady Sołeckiej, stwierdzono, że zebranie jest 

prawomocne następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Sołtys poinformował, że wniosek o postawienie na drogach wojewódzkich i 

powiatowych zielonych słupków odblaskowych będzie zrealizowany na przełomie 

czerwca/lipca- realizacja wniosku z uprzedniej rady sołeckiej.

W trakcie omówienia wniosków z poprzedniego spotkania Rady Sołeckiej 

Sołtys zwrócił się z prośbą o omówienie tematu toalet przy cmentarzu. Jak się
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okazało toalety nie posiadają zarządcy, nie ma umowy na usługi wodno-ściekowe. 

Zbiornik na ścieki wymaga wymiany ze względu na to, że jest nieszczelny. Sołtys, 

poinformował, że ze względu na brak środków w gminie sołectwo wymieni zbiornik    

z funduszu sołeckiego jeszcze w tym roku. Poinformował również, że toalety będą 

zarządzane przez BIK w Zawadzkiem. Klucze od toalet będą oddane w przypadku 

uregulowania powyższych spraw. Dodatkowo na koszt Muzeum Wsi Opolskiej będzie 

wymieniony zawór zwrotny na sieci kanalizacyjnej do budynku Starej Chaty. Sołtys 

poruszył temat konieczności dostosowania podjazdu dla niepełnosprawnych w/w 

obiekcie. Obecnie obiekt nie spełnia wymogów dostosowania dla osób 

niepełnosprawnych. Poruszono też temat izolacji instalacji wodnej.

W kolejnej części omówiono temat użytkowania Starej Chaty przez 

Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy. W dalszej dyskusji wyniknęło, że Starą Chatą 

będzie zarządzana przez BIK w Zawadzkiem. Sołtys poinformował, że 

Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy będzie nadal korzystać ze Starej Chaty na 

podstawie nowej umowy.

W  kolejnej części poruszono temat wypłowiałych  znaków drogowych STOP   

i znaków nazw ulic. Sołtys poinformował, że w maju będzie ogłoszony przetarg na 

wymianę wszystkich znaków w gminie. Dodatkowo będzie dostawione lustro na 

wyjeździe z ulicy Konopnickiej na Wiosenną. W związku z wnioskiem o instalacje 

nowych lamp, będą dostawione lampy na ulicy Konopnickiej 2 sztuki. Realizacja w 

okresie letnim.

Sołtys poinformował, że zgłosił wykonawcy placu zabaw o kolejnych usterkach 

do usunięcia w ramach gwarancji. Pan Małecki zadeklarował się, że chce być przy 

odbiorze reklamowanych elementów.

Poruszono temat przywiezienia kwiatów do nasadzeń na teren Kielczy. W 

wyniku dyskusji ustalono, że przywożenie kolejnej porcji nasadzeń bez 

zabezpieczenia utrzymania ich nie ma większego sensu.

W dalszej części dyskusji poruszono temat miejsc postojowych przy ulicy 

Szkolnej. W tym roku najprawdopodobniej zostanie wykonane będzie równanie 

terenu, przywieziony zostanie gruz oraz drobniejsze kruszywo. Pan Malecki zwrócił 

uwagę by zamontować krawężniki w celu uregulowania terenu miejsc postojowych.

Sołtys w kolejnej części wspomniał o dofinansowaniu z FOGRU na 

ukończenie drogi pomiędzy Kielcza a Żędowicami.  Niestety obecne środki finansowe 

nie pozwalają na realizację tego zadania.
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W kolejnej części poruszono temat ogrodzenia przy stawie na ul. Leśnej – 

wykonano prace rozbiórkowe, zostaną wycięte tuje przy głównej ulicy. Jak będą 

środki powstanie altana. Nowy płot stoi na terenie gminnym.

Pan Panchyrz zapytał się o skwer przy ulicy Księdza Wajdy. Czy jest szansa 

na usunięcie drzew i przycięcie krzewów. Sołtys poinformował, że Pani Karina 

Bartoszek nie wyraża zgody na wycięcie drzew. Rada sołecka zawnioskowała o 

usunięcie drzew, dowiezienie ziemi oraz przycięcie krzewów.

W rozmowie poruszono nasadzenia nowych drzew na placu zabaw. Rada 

sołecka negatywnie zaopiniowała dosadzenie nowych drzew.

W dalszej rozmowie poruszono temat kolejnych nasadzeń. Gmina proponuje 

nasadzenia przy miejscach parkingowych przy szkole, które jeszcze nie zostały 

utworzone. Pani Mudrak zwróciła uwagę, że należy skupić się na fundamentach 

sołectwa a nie kwiatach i nasadzeniach. Podjęty został temat WITACZY przy 

wjeździe do Kielczy od strony Zawadzkiego. W tym roku nie będzie pieniędzy ze 

środków funduszu sołeckiego.

Sołtys poinformował, że koszt korytowania terenu obok szkoły oraz usługi 

transportowe będą kosztować około 8000 zł a prace będą wykonane w okolicach 

maja/czerwca.

W dalszej dyskusji poruszono temat tablic informacyjnych w sołectwie. 

Zwrócono uwagę by wyczyścić lub wymienić pola ogłoszeń. Pan Hatlapa zwrócił 

uwagę na niewyraźne tablice informacyjne dróg rowerowych.

Najbliższą imprezą na terenie Kielczy będzie dzień dziecka afrykańskiego we 

współpracy z parafią. Generalnie będzie to wiejska impreza z okazji dnia dziecka.

Obecnie jeszcze nie ogłoszono przetargu na utrzymanie zieleni na terenie 

gminy.  Pod  koniec  zebrania  sołtys  poinformował,  że  z  planu  remontu  dróg    

w bieżącym roku będzie przygotowany projekt placu obok piekarni.
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Podczas zebrania przegłosowano wnioski:

- wycięcia drzew oraz przycięcie krzewów na ul. Księdza Wajdy

- zamontowanie „witaczy” na terenie Kielczy z działu promocji.

- podtrzymano wnioski z wcześniejszego zebrania.

Wykonanie wniosków powierza się sołtysowi Janowi Czanguleit . 

Zebranie Rady Sołeckiej zakończono o godzinie 19.15


