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Zebrania wiejskie
   
 
               Tegoroczne zebrania 
wiejskie – oprócz omówienia 
bie¿¹cych spraw i dokonania 
wyboru so³tysów mia³y tak¿e 
na celu skonsultowanie  
z mieszkañcami projektów 
nowych statutów so³ectw. 
Konsultacji spo³ecznych wy-
maga³y tak¿e wnioski doty-
cz¹ce likwidacji szkó³ fil-
ialnych na terenie gminy. Spo-
ro miejsca poœwiêcono wszê-
dzie (jak zawsze) sprawom 
dróg. Temat ten wróci³ pod-
czas spotkania wójta z so³ty-
sami. Zdecydowano wówczas, 
¿e remontom poddawaæ siê 
bêdzie wybrane, co roku inne 
drogi gminne. 
 
 Turê zebrañ rozpo-
czê³y K¹ty Opolskie. Jak czy-
telnicy pamiêtaj¹ („Moda na 
wandalizm”) dotychczasowy 
so³tys ust¹pi³ ze stanowiska  
w nie najlepszej atmosferze  
i nie zamierza³ kandydowaæ 
ponownie. Po przeprosinach 
m³odzie¿y, licznych namo-
wach i odmowie kandydowa-
nia przez osoby kolejno pro-
ponowane Pan Jan Zaj¹c 
wycofa³ rezygnacjê, i... wygra³ 
wybory. Decyzj¹ spo³ecznoœci 
poszerzono sk³ad Rady So³ec-
kiej do 10 osób. Zmianê tê za-
pisano w projekcie statutu.  
 W trakcie zebrania 
dyskutowano tak¿e o przysz³o-
œci i gospodarce finansowej 
so³ectwa oraz Stowarzyszenia, 
omówiono organizacjê do¿y-
nek gminnych, które w tym ro-
ku odbêdzie siê w K¹tach 
Opolskich. Dyskutowano tak-
¿e nad dzia³alnoœci¹ chóru 
„Cantabiles” i grupy obrzêdo-
wej „Wodzenia NiedŸwie-
dzia”. Zg³oszono wniosek  
o reaktywowanie Spó³ki Wod-
nej. 
 Zebranie zakoñczy³o 
siê po przeprowadzeniu wybo-
rów do Rady So³eckiej. Mimo, 
i¿ obrady trwa³y do póŸnych 
godzin, nie zd¹¿ono omówiæ 
wszystkich spraw. Dlatego po 
up³ywie miesi¹ca zaproszono 
wójta na kolejne zebranie. 
Tym razem dyskusjê zdomino-
wa³a tematyka budowy wodo-
ci¹gów i kanalizacji. Wójt  
i pracownicy UG zajêli siê 
realizacj¹ zg³oszonych wnios-
ków. K³opoty sprawiaj¹ spra-
wy wymagaj¹ce wspó³dzia³a-

nia z Zarz¹dem Dróg Powia-
towych. 
 
 Problemów z wybo-
rem so³tysa nie by³o w Przy-
worach. 100% g³osów otrzy-
ma³a piastuj¹ca tê funkcjê ju¿ 
wczeœniej Pani Lidia Urban.  
I tu przeg³osowano 10-osobo-
wy sk³ad Rady So³eckiej, któr¹ 
utworzyli wybrani w g³osowa-
niu tajnym kandydaci. 
 Podczas przygotowa-
nia wyborów do Rady dys-
kutowano o bie¿¹cych spra-
wach so³ectwa. Wiele by³o 
g³osów krytycznych i uwag 
zwi¹zanych z zauwa¿onymi 
nieprawid³oœciami i ba³aganem 
pozosta³ym po zakoñczeniu 
budowy kanalizacji. Wnioski 
te, tak jak i wnioski miesz-
kañców K¹tów Opolskich 
zwi¹zane z inwestycj¹, kiero-
wane s¹ do in¿yniera kontraktu 
i pracowników nadzoru. Jak 
zwykle podnoszono problem 
stanu dróg polnych. Wspom-
niano o zakoñczeniu budowy 
szatni na boisku 
 
 W Nakle obowi¹zki 
so³tysa tak¿e obejmie – spraw-
dzony ju¿ w tej roli Pan Jan 
Mateja. W przedstawionym 
do konsultacji projekcie statu-
tu zaproponowano jedynie po-
szerzenie sk³adu Rady So³ec-
kiej do 7 osób. Do wyborów 
na jej cz³onków stanê³o 10 
kandydatów. W trakcie dys-
kusji mówiono o sprawach 
zwi¹zanych z organizacj¹ ru-
chu ulicznego, likwidacj¹ ró¿-
nych niedogodnoœci i przepro-
wadzeniem uregulowañ w³as-
noœciowych. Po wyczerpaniu 
porz¹dku obrady spo³ecznoœci 
so³eckiej Nak³a zakoñczono. 
 W Raszowej w nowej 
kadencji funkcjê so³tysa bê-
dzie nadal pe³ni³ Pan Joachim 
Stró¿yk. I tu – wzorem innych 
so³ectw - przeg³osowano po-
szerzenie sk³adu Rady So³ec-
kiej do 10 osób. 
 W krótkiej dyskusji 
wype³niaj¹cej czas potrzebny 
na przygotowanie wyborów do 
RS poruszono sprawy wew-
n¹trzso³eckie takie jak: wywo-
¿enie œcieków na pola (nie 
wolno!), odœnie¿anie i zimowe 
utrzymanie dróg, przysz³oœæ 
szko³y (likwidowaæ czy utrzy-
mywaæ za wszelk¹ cenê). 
 Do przedstawionego 
przez Wójta Gminy projektu 

statutu zebranie nie wnios³o 
¿adnych uwag. Obrady zakoñ-
czy³y siê po og³oszeniu wyni-
ków wyborów do Rady So³ec-
kiej. 
 

W Walidrogach Pan 
Werner Piontek z woli zeb-
rania wiejskiego bêdzie so³ty-
sowa³ przez kolejn¹ kadencjê. 
Wspomagaæ zaœ go bêdzie 7–
osobowa Rada So³ecka. Wy-
bory jej sk³adu zorganizowano 
sprawnie, a prócz poszerzenia 
Rady nie zg³oszono ¿adnych 
innych wniosków dotycz¹cych 
statutu. 
 Sporo czasu zaj¹³ – 
nierozstrzygniêty do koñca – 
problem lokalizacji fotoradaru 
w obrêbie so³ectwa. Wniosek 
dotycz¹cy oœwietlenia ul. D¹b-
rowickiej rozpatrzono na miej-
scu. Poruszano sprawê segre-
gacji œmieci, zg³oszono wnio-
sek o naprawê tymczasowej 
drogi i wypowiedziano siê  
w sprawie zakupu nowych 
lamp do koœció³ka filialnego w 
Walidrogach. Kiedy skoñczy³y 
siê tematy do dyskusji, zeb-
ranie zamkniêto. 
 W Kosorowicach 
sporo czasu zajê³o znalezienie 
osoby zgadzaj¹cej siê na kan-
dydowanie do wyborów so³ty-
sa. W wyniku II tury g³osowa-
nia powierzono pe³nienie tej 
funkcji Panu Tomaszowi 
Redze, który – choæ mieszka 
tu od niedawna – zas³u¿y³ na 
zaufanie kosorowiczan. 
 W przerwach potrzeb-
nych do przygotowania wybo-
rów wójt rozmawia³ z zebra-
nymi na tematy dotycz¹ce spo-
³ecznoœci so³eckiej i gminnej. 
Dla  mieszkañców istotny jest 
problem ruchu ciê¿arówek – 
który (jak wyjaœni³ wójt) nie 
mo¿e byæ szybko i radykalnie 
rozwi¹zany (objazd wymaga³-
by dodatkowych inwestycji 
podjêtych przez Opolwap). 
Przeg³osowano zatem wniosek 
o ograniczenie prêdkoœci. 
Wnioskowano te¿ o instalacjê 
fotoradaru. Poruszono tak¿e 
inne – wa¿ne dla so³ectwa - 
sprawy. 
 Konsultacje dotyczy³y 
nie tylko statutu so³ectwa (tu 
wzorem innych wsi zwiêk-
szono sk³ad Rady So³eckiej do 
10 osób), ale i zamierzonej lik-
widacji szko³y filialnej. Pro-
jekt ten nie zyska³ poparcia 
mieszkañców. Wnikliwie inte-

resowano siê wysokoœci¹ i wy-
datkowaniem subwencji oœ-
wiatowej, stanem technicznym 
budynku i problemem zapew-
nienia opieki dzieciom doje¿-
d¿aj¹cym. Wójt wyjaœnia³ stan 
faktyczny i podda³ pod roz-
wagê prognozy na przysz³oœæ. 
Mieszkañcy g³osowali za ut-
rzymaniem szko³y dopóki kla-
sy bêd¹ liczy³y powy¿ej 10 
uczniów. 
 W dalszej czêœci mó-
wiono o organizacji do¿ynek 
gminnych w K¹tach Opolskich 
i festynu letniego w Kosoro-
wicach. Poœwiêcono te¿ wiele 
uwagi w³aœciwemu utrzymaniu 
rowów melioracyjnych. Zebra-
nie zakoñczono po og³oszeniu 
wyników wyborów do Rady 
So³eckiej. 
 Zebranie mieszkañ-
ców so³ectwa Tarnów Opol-
ski przebieg³o sprawnie i bez 
kontrowersji. Z uwag¹ wys³u-
chano sprawozdania z dzia³al-
noœci So³tysa i Rady So³eckiej 
i – zamian je przyjêto w g³oso-
waniu jawnym – proszono 
sprawozdawcê o ustne wyjaœ-
nienia w kilku sprawach. 
Udzielone odpowiedzi rozwia-
³y w¹tpliwoœci zebranych, to-
te¿ nie by³o osób przeciwnych 
przyjêciu dokument. Jan 
Czech – dot¹d sprawuj¹cy 
funkcjê so³tysa zosta³ wybrany 
na kolejn¹ kadencjê w g³oso-
waniu tajnym. Przed przyst¹-
pieniem do g³osowania na kan-
dydatów do Rady So³eckiej 
ustalono jej liczebnoœæ na 10 
osób (tak jak dotychczas).Czas 
potrzebny komisji na przygo-
towanie kart do g³osowania 
wykorzystano, by omówiæ is-
totne dla so³ectwa sprawy.  
W wyniku dyskusji nie sfor-
mu³owano ¿adnych wniosków.  
 Obecny na zebraniu 
Wójt Gminy Zygmunt 
Cichoñ wyjaœni³ przyby³ym 
cele i zasady przeprowadzania 
konsultacji spo³ecznych. Nas-
têpnie przedstawi³ projekt no-
wego statutu. Projektu nie 
poddano pod g³osowanie, gdy¿ 
nowo wybrany so³tys poprosi³ 
o zw³okê. Zaproponowa³, ¿e – 
wraz z Rad¹ So³eck¹ – prze-
analizuje projekt i z³o¿ony na 
rêce wójta uwagi czy propo-
zycje bêd¹ce wynikiem tej 
analizy.  
Po og³oszeniu wyników wybo-
rów oraz zakoñczeniu konsul-
tacji zebranie zamkniêto. 


